
ČO NÁS ROBÍ ŠŤASTNÝMI?
„Ale mňa blaží Božia blízkosť.“ Ž 73:28

Čo nás robí šťastnými? Čo nás napĺňa radosťou a pokojom? Čo nám dáva 
pocit zmysluplnosti a naplnenosti života? Žalmista vyznáva, že toto všet-
ko nachádza v Božej blízkosti. Božia blízkosť dáva človeku pocit šťastia a 
hĺbky, zažívanie večného uprostred časnosti. Žalmista tento pocit zažíval v 
chráme, v spoločenstve Božieho ľudu, kde zaznievala zvesť Božieho slova, 
duchovných piesní a prinášanie obetí.

Kde my, kresťania 21. storočia, hľadáme radosť a pokoj? Niektorí ho hľa-
dajú v súkromí domova, izolovaní od spoločenstva Božieho ľudu. Iní vo vý-
letoch do prírody či vo venovaní sa svojim záľubám. Avšak väčšina kresťa-
nov u nás po Božej blízkosti netúži. Naučili sa žiť aj bez nej. Spomenú si na 
ňu iba pri zvláštnych situáciách, ako sú krst, konfirmácia, sobáš či pohreb. 
Prežívanie Božej blízkosti nahradili náboženstvom, formálnou príslušnos-
ťou k cirkevnej inštitúcii. Takýmto postojom však duchovný život stráca 
svoju hĺbku a  život viery svoje dobrodružstvo. Nezažívame Božiu moc a 
nevnímame pôsobenie Ducha Svätého. Okrádame sa tak o plnosť života a o 
nádej, ktorá nám dáva odvahu milovať druhých ľudí napriek ich odlišnosti 
a odpúšťať tým, ktorí nám ublížili. Nemalo by to tak byť. V Božom slove si 
čítame: „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ (Jk 4:8). Využime všet-
ky možnosti na to, aby sme sa priblížili k Bohu v osobnom stíšení sa, ale i 
v spoločenstve Božieho ľudu.  Život v samote musí byť vyvážený životom v 
spoločenstve, len vtedy máme šancu zdravo duchovne rásť a spolu so žal-
mistom vyznávať: „Ale mňa blaží Božia blízkosť.“

Dr. Libor Bednár, zborový farár

číslo II / 2014
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Vincent Blažko

Kamenná pečať na hrobe
zakrytý otvor stráži,
ešte spí ľudstvo v porobe,
moc skrytá v zradnej paži.

Dva dni ten tvrdý kameň spal,
dve noci strážil telo,
z kríža ho s pietou Jozef sňal,
na kríži za nás pnelo.

V tretí deň pečať kamennú
Božia moc strhla z hrobu,
Máriu, plačom zranenú,
stretol Pán v rannú dobu.

Baránok slávne z hrobu vstal,
Pokoj vám! - zneje svetom,
životu poctu krížom vzdal,
víťazstvo našou métou.

Kde je, smrť, hadí osteň tvoj?
Má pevnú postať viera!
K nebesiam cieli žitia boj,
kto verí - neumiera!

KAMENNÁ PEČAŤ

Účastníčky súťaže

So svojimi vedúcimi preberali deti 
v nedeľnej besiedke blahoslavenstvá, 
uvedené v evanjeliu Matúša 5:3-11. Pri-
tom sa dozvedeli, že o blahoslaven-
stvách sa hovorí aj na iných miestach v 
Biblii. Rozhodli sa preto vyhlásiť súťaž 

pre dospelých členov CZ, aby vyhľadali 
a poslali do detskej besiedky ďalšie bla-
hoslavenstvá.

Na túto súťaž zareagovalo osem 
sestier, ktoré, pri dôkladnom štúdiu 
Starej i Novej zmluvy, našli spolu 256 
blahoslavenstiev. Deti sa rozhodli od-
meniť nielen prvé tri miesta, ale všet-

SÚŤAŽ „BLAHOSLAVENSTVÁ V BIBLII“
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ky zapojené sestry. Za vlastnoručne 
zhotovené darčeky, my súťažiace ďa-
kujeme - bolo to veľmi milé. Božie 
slovo je napísané preto, aby sme ho čí-
tali a učili sa z neho. My sme pri čítaní 
a vyhľadávaní blahoslavenstiev strá-
vili viac času, častejšie sme siahali po 
Biblii, aby sme našli čo najviac miest 
o blahoslavenstvách. Boli to pre nás 

príjemné a požehnané chvíle, lebo pri 
každom novom blahoslavenstve sme 
mali úprimnú radosť.

V modlitbách prosíme, a úprimne 
si želáme, aby aj všetky deti rady číta-
li a počúvali Božie slovo. To bude pre 
nás tá najväčšia odmena a veľká ra-
dosť bude určite aj v nebesiach!

Z materiálov BTM

Milosť Veľkej noci sa neobmedzu-
je na jediný deň. Jej jasný lúč predsa 
nezapadá, je vždy pripravený osvietiť 
toho, kto po ňom túži...

Tento sviatok nás sprevádza všet-
kými ťažkosťami života. Boh nám po-
núka radosť zo spasenia, ktorá z tohto 
sviatku vyžaruje. Keď nám Pán priká-
zal, aby sme ho nasledovali, nebolo to 
preto, že by našu službu potreboval, ale 
preto, aby nám dal spásu. Nasledovať 
Spasiteľa znamená mať účasť na spáse.

Utrpením Pán prešiel zo smrti do ži-
vota a otvoril cestu nám, ktorí veríme v 
jeho vzkriesenie, aby sme tiež prešli zo 
smrti do života. Prežiť Veľkú noc, t. j. 
prejsť zo smrti do života, znamená ve-
riť vo vzkriesenie. Nie je nič veľké veriť, 
že Ježiš zomrel, tomu veria aj pohania a 
bezbožníci. Skutočne veľká vec je veriť, 
že vstal z mŕtvych. Vierou kresťanov je 
Kristovo zmŕtvychvstanie. Veríme v to, 
čo táto viera obsahuje: Kristus je živý! 
Je víťaz nad hriechom a smrťou. Ne-
vstúpil na nebesia, aby zmizol z dejín 
sveta, akoby tu nikdy nebol. Vystúpil 

hore potom, ako zostúpil do najhlbšej 
temnoty hriechu a smrti a z tohto krá-
tera, ktorý nikoho nepustí, vyšiel živý. 
A ešte viac: tam, v konečnej stratenosti, 
tam zvíťazil. 

Vzkriesený Kristus prebýva v srd-
ci človeka. Je páliaci plameň, ktorý ho 
vždy znova a znova znepokojuje hla-
dom po spravodlivosti a láske, túžbou 
po živote a pravde. Je v loďke času a sú-
časne stojí na brehu večnosti. Miluje 
ho, preto dal zaňho svoj život – v tom 
je jeho tajomstvo. A vstal z mŕtvych! 
Aj dnes v tvojom srdci ticho šepká: “Ja 
som to, neboj sa!“

Vzkriesený Kriste, ty nás berieš ta-
kých, akí v hĺbke srdca sme. Preto ne-
musíme čakať, kým sa naše srdce zme-
ní, aby sme potom mohli za tebou ísť. 
Ty ho predsa môžeš a aj chceš premeniť 
sám! Tvoj hlas rozjasní našu noc a v nás 
sa otvoria brány chvál. Preto chváľme 
deň vzkriesenia! Naplňme sa svetlom! 
Kristus Boh nás previedol zo smrti do 
života a zo zeme do neba. Nech plesajú 
nebesia a raduje sa zem! Amen!

ČO ZNAMENÁ VEĽKÁ NOC
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Z kázne Jána Greša „Dar Vianoc“ 
vybrala Zuzana Hybenová

Na darčeky pod vianočným strom-
čekom sa tešia najmä deti, ale aj pre 
nás dospelých je každý dar od blízke-
ho človeka príjemný. Tešíme sa z nich 
však len chvíľu a po čase na ne zabud-
neme, alebo nám zovšednejú. I keď 
sú darčeky dôležitá súčasť vianočnej 
atmosféry, nie sú jediná a nie sú ani 
hlavná. Toto môžeme čítať v jednej z 
kázní brata farára Greša v publikácii 
Sila lásky premieňa.

Nie iba materiálne dary robia Via-
noce Vianocami, ale predovšetkým 
duchovné hodnoty, ktoré cez Viano-
ce získame. Hlavná vec, bez ktorej by 
Vianoce absolútne neboli Vianoca-
mi, je vstup Ježiša Krista do sveta. On, 
večné Božie Slovo, nám priniesol du-
chovné dary a ponúka ich každému. 
Niektoré z týchto darov nám brat fa-
rár Grešo „rozbalil“:

1. Ježiš nám prináša istotu, že sme 
Božie deti a že nás Pán Boh za všet-
kých okolností miluje absolútnou lás-
kou. Miluje ma, keď sa mi vodí dob-
re, ale jeho láska neprestáva ani vtedy, 
keď príde do môjho života utrpenie. 
Miluje ma, keď zostávam pri ňom, a 
neprestáva ma milovať ani vtedy, keď 
odchádzam od neho. Miluje ma a tú-
žobne čaká na môj návrat.

2. Ježiš nám ponúka spoločenstvo 
so sebou. On mi dovoľuje, aby som 
prichádzal k nemu. Povedal, že nevy-
hodí nikoho, kto k nemu príde. Každý 

deň si môžem prečítať jednu kapitolu 
z evanjelií a v tichom sústredení pre-
žiť spoločenstvo s ním. Vždy ma obo-
hatí, očistí, zdvihne o niekoľko stup-
ňov vyššie. Jeho pokoj tak veľmi po-
trebujeme vo svojom individuálnom, 
manželskom a rodinnom živote. Ježi-
šov dar pokoja by sme si chceli zacho-
vať po celý rok. Daj nám, Bože, k tomu 
silu.

3. Ježiš nám ponúka odpustenie. 
Koho z času na čas netrápi svedomie? 
Očistiť nás môže len ten, komu sme 
za svoj život zodpovední. Evanjeliá 
rozprávajú, že viacerým pomohol svo-
jím odpustením. Aj ja sa chcem zara-
diť medzi týchto ľudí, ktorí získali Pá-
novu milosť a tým aj pokoj srdca a zá-
roveň aj silu pre nový život.

4. Ježiš nám ponúka dar odpustiť 
druhým. Koľkí z nás majú na nieko-
ho ťažké srdce pre menšie či väčšie 
zranenia, krivdy, sklamania! S ponu-
kou Božieho odpustenia spája Ježiš 
výzvu, aby sme aj my odpustili. Robí 
tak v jednej prosbe Modlitby Pánovej: 
„Odpusť nám viny naše, ako aj my od-
púšťame vinníkom svojim.“ Na otáz-
ku, koľko ráz máme odpustiť jedné-
mu človeku, odpovedal, že máme od-
púšťať bez obmedzenia. Daj mi silu, 
Pane, aby som pochopil veľkú pravdu 
svätého slova, že sa nemám dať pre-
môcť zlému, ale že mám dobrým pre-
máhať zlé.

5. Ježiš Kristus nám ponúka po-
koj pri stretnutí so smrťou. Stretnu-
tiu so smrťou sa nikto nevyhne. Cí-

DUCHOVNÉ DARY
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time zvláštnu úzkosť, keď myslíme 
na vlastnú smrť, keď sa obávame, že 
sa naše bytie zmení na nebytie. Ďa-
kujem ti, Pane, že som v Tvojich ru-
kách. Ďakujem, že pri poslednej roz-
lúčke môžem svojich blízkych v tichej 
modlitbe odovzdať do Tvojich milo-
srdných rúk.

 Ak prijmeme tieto duchov-
né dary, budeme vedieť odpovedať na 
otázku, čo sme dostali na Vianoce. Je 
to: istota, že sme Božie deti, možnosť 
pravidelného spoločenstva s Ježišom 

Kristom, Kristov pokoj do našich sŕdc 
a do rodín, odpustenie od Pána Boha, 
schopnosť odpustiť druhým, pokoj 
pri stretnutí so smrťou.

Darov je omnoho viac a treba ich 
objavovať. Prosíme Pána Boha, aby 
sa tieto dary stali pre nás permanent-
ným zdrojom pokoja a čistej radosti.

 Toľko z kázne brata farára 
Greša. Ďakujme za neho Pánu Bohu 
a snažme sa nezabúdať na duchovné 
dary, ktoré nám ponúka Pán Ježiš.

Aká hojná je Tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa Ťa boja, dokázal si 
ju na tých, ktorí pred ľuďmi ku Tebe sa utiekajú. - Ž 31:20

To je motto listu, ktorý prišiel z Walga-kliniky spolu so srdečným poďako-
vaním za pekné pulóvre, vesty, deky, čiapky, ktoré sme poslali deťom do Afri-
ky cez Misiu na Níle. Sestra Emmy Roth sa zdôverila, že v septembri 2013 sa 
mohla zúčastniť jedného projektu v Tanzánii, kde osobne mohla tieto pletené 
veci rozdeliť deťom. Videla žiariace oči detí, ktoré s vďačnosťou prijímali tieto 
darčeky. Sám Boh nech sa vám za to odmení - zo srdca želá Božie požehnanie 
Emmy Roth.

PRIJATÁ POŠTA Z MISIE NA NÍLE

Ekumenická pobožnosť. V rám-
ci Týždňa modlitieb za jednotu kres-
ťanov sa v gréckokatolíckom Chráme 

svätých apoštolov Petra a Pavla konala 
19. januára 2014 ekumenická pobož-
nosť. Zúčastnili sa jej tri farnosti rím-

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
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skokatolíckej cirkvi, gréckokatolícka 
cirkev, dva zbory evanjelickej cirkvi a. 
v., cirkev adventistov siedmeho dňa, 
apoštolská cirkev a spoločenstvo Ko-
munity Chemin Neuf. Náš brat farár 
Michal Findra mal homíliu (kázeň) 
a účinkoval aj náš zborový spevokol 
s dvoma piesňami. Bolo to požehna-
né popoludnie a prítomní odchádzali 
duchovne povzbudení.

Modlitebné stretnutia. V dňoch 
20. až 22.1. sa v zborovej miestnosti 
konali modlitebné stretnutia v rámci 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťa-
nov. Témy jednotlivých biblických za-
myslení boli: „Spolu povolaní k svä-
tosti!“ „Ďakujme za Božiu milosť jed-
ni v druhých!“ a „Nebeské duchovné 
dary, ktoré nám daroval Kristus!“ V 
jeden večer sme na stretnutí privítali 
aj zástupcov Komunity Chemin Neuf. 
Škoda, že túto príležitosť rásť v pozná-
vaní Božieho slova nevyužilo viac na-
šich cirkevníkov.

Biblické štúdium. V januári sa 
opäť začali konať biblické hodiny. 
Brat farár Bednár ich venuje štúdiu 
Jánovho evanjelia. Bolo napísané so 
zvláštnym cieľom - vyvolať vieru. Ján 
písal evanjelium v Efeze. Mal skúse-
nosti s Pánom Ježišom a bol Jeho mi-
lovaný učeník. Pre svoje evanjelium 
nachádza Slovo, to Slovo, ktoré všetko 
riadi, lebo Boh bol to Slovo. Zažívame 
hodnotné biblické štúdium, a je veľ-
ká škoda pre každého, kto sa ho ne-
zúčastní!

Rozlúčka so sestrou. Osemdesia-
te narodeniny sú v živote oslávenca a 

jeho rodiny veľká udalosť. Takýchto 
narodenín sa, z milosti Božej, dožila 
naša sestra Anna Lachová, ale na štvr-
tý deň po nich, si ju Pán života odvo-
lal do večnosti. Spolu so svojim man-
želom boli dlhoroční členovia nášho 
zborového spevokolu a sestra Hanka 
aj horlivá členka modlitebného spo-
ločenstva. Posledné roky sa jej zdra-
votný stav zhoršoval, preto sa muse-
la zborových aktivít vzdať. Napokon 
sme ju 3. februára vyprevadili do več-
nosti, ďakujúc Pánu Bohu za spoloč-
ne prežité pekné a požehnané chvíle. 
Blahoslavení, ktorí zomierajú v Pánu.

V nedeľu 9. februára sa v poprad-
skom CZ uskutočnil matkocirkevný a 
zborový výročný konvent pod vede-
ním predsedníctva CZ - zborového 
farára Libora Bednára, a zborovej do-
zorkyne Janky Hesovej. 

Úvodom konventu bola už kázeň 
brata farára na službách Božích na 
text „Môj milý je môj a ja som jeho.“ 
(Veľpieseň 2:16). Jedná sa o ľúbostnú 
poéziu - vyznanie lásky medzi žení-
chom a nevestou. Starozmluvný Boží 
ľud ju interpretoval na vzťah Hospo-
dina a Izraela. Novozmluvný Boží ľud 
na vzťah Krista a cirkvi. Z Božej strany 
sa láska k nám nemení. Boh si nás za-
miloval vo svojom Synovi a zahŕňa nás 
svojím požehnaním. Z našej strany to 
nie je vždy tak. Aby sme ospravedlni-
li svoje konanie, hľadáme rôzne zdô-
vodnenia a výhovorky ako to čítame 
v Božom slove v podobenstve o veľkej 
večeri, keď sa pozvaní jeden po dru-
hom vyhovárali, prečo nemôžu prísť. 
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Výhovorky pred Pánom neobstáli, 
lebo na pravú lásku je správna odpo-
veď len rovnako pravá a úprimná lás-
ka. Brat farár vyslovil želanie, aby po 
roku, keď budeme opäť bilancovať ži-
vot v našom CZ, pribúdalo tých, ktorí 
by z hĺbky srdca vyznávali: „môj milý 
je môj a ja som jeho“. Vtedy bude náš 
CZ tým, čím má byť, mestom na vrchu 
ležiacim, ktoré sa nedá prehliadnuť. 
Nech nám dobrotivý Boh pomáha du-
chovne rásť a vzájomne sa budovať.

Po zriadení konventu brat farár 
krátko informoval o činnosti CZ po 
duchovnej i hospodárskej stránke, 
lebo podrobnú správu dostali konven-
tuáli písomne. Kňazská správa, správy 
o hospodárení matkocirkvi aj CZ boli 
schválené. Rovnako bol schválený aj 
nový štatút CZ, zvýšenie cirkevného 
príspevku na 7 eur za každého člena 
CZ.

V rámci konventu sa konala aj voľ-
ba zborového dozorcu. Na tento post 
bola navrhnutá doterajšia zborová 
dozorkyňa JUDr. Janka Hesová, kto-
rá bola prítomnými zvolená na ďalšie 
šesťročné obdobie. Prosíme o Božie 
vedenie a múdrosť pre zborovú dozor-
kyňu v jej zodpovednej službe.

O kráse stvorenstva. Popolud-
ní, v nedeľu 9. februára, si v zboro-
vej miestnosti prítomní členovia CZ 
mohli pozrieť videoprojekciu „O krá-
se stvorenstva“ Brat farár Michal Fin-
dra začal stretnutie slovami 8. žalmu, 
ktorý hovorí o nádhere vesmíru a dôs-
tojnosti človeka, čo svedčí o Božej slá-
ve a v modlitbe prosil o Božie požeh-
nanie stretnutia. V priebehu filmu 
sme spolu s vedcami z rôznych ved-
ných odborov žasli nad Božím stvo-
riteľským dielom, počnúc vesmírom 
a jeho fungovaním; cez malé semien-
ka so zakódovaným postupom ras-
tu všetkých druhov rastlín a ich uži-
točnosťou; krásu vtáctva; nádherný 
podmorský svet a nakoniec nad tým, 
ako Boh stvoril človeka, fungovanie 
jeho srdca, mozgu a ostatných orgá-
nov. Pred tým všetkým sa musí poko-
riť aj veda a uznať, že to všetko je die-
lom Boha múdrosti a Stvoriteľa sve-
ta. Stretnutie sme ukončili vďačnou 
modlitbou za nášho milujúceho Boha 
- Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa 
- a v pokore i s vďakou, že aj my sme 
súčasť tejto krásy stvorenstva, sme sa 
rozišli. V rozširovaní svojich vedo-
mostí chceme pokračovať zasa o me-
siac.

Z knihy modlitieb „Keď chýbajú slová“

Pane, ďakujem Ti, že svet je plný Tvojich divov. Všetko si utvoril tak nádher-
ne a múdro! Keď pozerám na pestrofarebný život v morských hlbinách a sle-
dujem život morských živočíchov i zvierat žijúcich na zemi, život mravcov či 
včiel, žasnem nad múdrosťou, ktorú si vložil do svojho stvorenia. A keď hľadím 

MODLITBA
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na náš život očami modernej vedy, ako si nás uspôsobil, nemám slov, aby som 
vystihol veľkosť Tvojich divov. Ďakujem Ti za každý deň, v ktorom smiem žas-
núť nad stvorenou krásou a múdrosťou, ktorá ma vedie k oslave Tvojej veľko-
sti, majestátnosti a múdrosti. Ďakujem Ti, že sa skláňaš ku mne, nepatrnému 
zrniečku prachu vo vesmíre, oslovuješ ma po mene a s láskou sa mi prihováraš. 
Svojim Duchom ma obživuješ spolu s celým svojím stvorenstvom. Ďakujem, 
že Ťa môžem poznať nielen ako múdreho Stvoriteľa, ale aj ako milujúceho Zá-
chrancu a Spasiteľa, vždy ochotného vypočuť moju modlitbu. Amen. 

Zuzana Hybenová

Sila a krása našej minulosti spočíva 
v úprimnej viere v Ježiša Krista. Takto 
evanjelici vyznávali pred štyrmi rok-
mi pri výročí Žilinskej synody a rovna-
ko vyznávali aj evanjelici Východného 
dištriktu ECAV 26. januára v 3. nede-
ľu po Zjavení pri spomienke na 400.
výročie konania Spišsko-podhradskej 
synody v preplnenom historickom 
chráme Božom v Spišskom Podhradí. 
Pre vývoj evanjelickej cirkevnej sprá-
vy na Slovensku mala mimoriadny vý-
znam synoda konaná v Žiline v roku 
1610 na podnet palatína Juraja Turzu, 
veľkého zástancu evanjelikov. Touto 
synodou sa zavŕšil vývoj Lutherovej 
reformácie takmer na celom Sloven-
sku a utvorili sa samosprávne orgány 
evanjelickej cirkvi. Evanjelici sa osa-
mostatnili, a tak sa vymanili spod prá-
vomoci rímskokatolíckej cirkvi. Evan-
jelickú cirkevnú správu na Spiši a v Ša-
riši sa podarilo dobudovať o štyri roky 
neskôr, na synode v Spišskom Podhra-
dí 22. januára 1614.

Na slávnostných službách Božích sa 
zúčastnil generálny biskup Miloš Klá-

tik, generálny dozorca Imrich Lukáč, 
biskup VD ECAV Slavomír Sabol, traja 
seniori, bratia farári a sestry farárky, 
za rímsko-katolícku cirkev pomocný 
biskup Anton Imrich a tiež primátor 
mesta Spišské Podhradie Jozef Bača.

Spievaný 133. žalm: „Hľa, aké dob-
ré, aké milé je to, keď bratia spolu bý-
vajú!“ vystihoval atmosféru v tomto 
chráme, kde, napriek vonkajšiemu 
chladu, srdcia prítomných zohrievala 
Kristova láska.

Slávnostným kazateľom bol brat 
generálny biskup Miloš Klátik. V káz-
ni Božieho slova (na text Rim 12:16-21) 
vyzdvihol úsilie našich predkov spred 
400 rokov, ktorí sa dokázali zjednotiť 
na určitom území, lebo boli jednomy-
seľní. My musíme byť za nich vďační 
a pridržiavať sa toho, čo nám hovo-
rí Božie slovo a podľa neho dokazo-
vať dobro a nepokryteckú lásku. Sláv-
nostné Služby Božie spevom oboha-
til zborový spevokol CZ Spišská Nová 
Ves a detský spevokol pri ZŠ Spišské 
Podhradie Villa saxorum. V priebehu 
programu zazneli príhovory generál-
neho dozorcu ECAV, primátora mesta 
Spišské Podhradie a brat farár Jaroslav 

SPOMIENKA NA PAMÄTNÚ SYNODU 1614
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Matys z CZ Spišská Nová Ves obozná-
mil prítomných s históriou synody.

Tak ako Žilinská aj Spišsko-pod-
hradská synoda bola požehnaným 
dielom od nášho Pána Ježiša Krista. 

Nezabúdajme na vďačnosť za našich 
horlivých predkov a aj my konajme 
tak, aby aj budúce generácie mohli na 
nás s láskou spomínať!

Elena Bakurová

Pri čítaní Tesnej brány 2013 ma 2. 
decembra zaujal príspevok od man-
želov Trúsikovcov o tom, že v dnešnej 
dobe je veľká móda zisťovať rodinný 
rodokmeň, pátrať po svojich pred-
koch.

Zamyslela som sa nad tým, či nás 
zaujíma aj to, aký duchovný život 
viedli naši predkovia. Či verili v Pána 
Ježiša Krista a odovzdávali túto vie-
ru aj nám, svojim potomkom alebo 
sa spoliehali na povery, čary, veštenie 
a iné veci, ktoré neboli a nie sú milé 
Pánu Bohu? Nie je naša vec odsudzo-
vať niekoho, to je v moci nášho Pána. 
On vidí všetko - ich aj naše konanie. 
Hriechy, spáchané počas nášho živo-
ta, nám zjavuje Duch Svätý, v ktoré-

ho veríme a ktorý nás chráni od zlého 
konania. Preto robme pokánie z toho, 
čo sme urobili zlé a snažme sa načú-
vať hlasu Ducha Svätého, keď nás ve-
die ku konaniu dobrého.

Pri počutí či vyslovení prosby „de-
dičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“, 
prichádza nám na um myšlienka: aké 
dedičstvo nám zachovali naši otco-
via? Keď vnímame to dobré, že sme 
prevzali vieru od nich a všetko ďalšie 
dobro, čo je od Pána a čo nám ukazu-
je aj Biblia - berme. Zo zlého, ktoré 
môže siahať až do štvrtého pokolenia, 
robme pokánie a osloboďme sa cez 
prosby a modlitby, aby nás Pán Boh 
napriamil na úzku cestu, ktorá vedie k 
spaseniu. A zamyslime sa aj nad tým, 
aké duchovné dedičstvo zanecháme 
my našim potomkom!

DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV

Michal Findra

V nedeľu 16. februára sa manželské 
páry z nášho zboru stretli pri príleži-
tosti Národného týždňa manželstva 
(NTM), aby sa povzbudili v manžel-
skom živote na základe témy na rok 
2014 Manželstvo je viac ako papier. 
Stretlo sa nás šesť párov a jedna naša 
milá spolusestra a prežili sme dosť 

rôznorodé vzácne popoludnie. Na čas 
sme sa stali až deťmi na výtvarnej či 
hudobnej výchove.

Po úvodnom privítaní sme mali 
kratučký vstup do témy ako sa veľmi 
potrebujeme. Čítali sme si o dvoch 
hudobníčkach, ktoré boli postihnuté, 
ochrnuté na jednej strane, ale spolu 
dokázali „virtuózovať“ na klavíri, lebo 
sa vzájomne dopĺňali ... a rovnako tak 

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2014
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sa potrebujeme vzájomne dopĺňať aj 
my v manželstve.

Aby sme sa zoznámili, hrali sme 
hru bingo, v nej sme o sebe zisťovali: 
čo nám je spoločné; čo dokážeme, ale-
bo nedokážeme; kde sme boli; po čom 
túžime.

Počas celého popoludnia sme mali 
na zreteli záujem Pána Ježiša o nás, 
ako nás chce povzbudiť v manžel-
skom živote. Sprítomnili sme si to na 
príbehoch Pána Ježiša, ktoré boli spo-
jené s loďou: L 5:1-11 – bohaté lovenie 
rýb a L 8:22-25 – búrka na mori. Tieto 
príbehy sme poňali vo vyobrazeniach 
skladaného papiera technikou origa-
mi. Vytvorili sme štyri obrazy – srd-
ce, loďku, hviezdu, dom. Loď pred-
stavovala našu rodinu – na mori sveta 
sme spolu a Pán Ježiš vstupuje do na-
šej rodinnej lode a chce ju viesť sve-
tom. Srdce predstavovalo lásku – Pán 
Ježiš je s nami v rodine a dáva do nej 

lásku; tak, ako s láskou daroval učení-
kom úlovok na obživu a tak, ako s lás-
kou daroval pokoj na mori, aby neza-
hynuli. Hviezdička predstavovala ver-
nosť – život v manželstve nie je len 
niečo bezproblémové, môžeme však 
vedieť, že Pán Ježiš je s nami aj v ča-
soch zlých aj v dobrých, a to podobne, 
ako bol aj so svojimi učeníkmi. Dom 
predstavoval bezpečie – Pán Ježiš bol 
istotou a bezpečím pre učeníkov, lebo 
bol s nimi na lodi; podobne máme is-
totu a bezpečie, že je s nami v našom 
manželskom živote, vedie nás a s dô-
verou v Neho všetko zvládneme. Veľ-
mi potešujúce bolo, ako sme dokázali 
vytvárať tie obrazy z papiera podľa ná-
vodu. Tiež sme sa naučili novú pieseň 
Na jazere je veľká búrka, ktorú nám 
spievali už aj naše deti. S veľkým po-
tešením sa stretlo aj ukazovanie v tej-
to piesni, keď sme aj pohybom mohli 
vyjadriť, že sme radi, že v našich rodi-
nách je s nami Pán Ježiš. Popri všet-
kom tom tvorení, počúvaní, pozeraní 
a speve sme mali čas aj na kávu, čaj a 
koláčiky.

V modlitbe sme na záver vložili 
naše rodiny do Božej opatery a bude-
me sa tešiť na ďalšie stretnutia, naprí-
klad aj na zborovom dni.

Michal Findra

V piatok 21. februára sme sa streli v 
Štrbe, aby sme po dlhšom čase zaži-
li širšie spoločenstvo mladých ľudí z 

nášho seniorátu. Stretli sme sa v hoj-
nom počte z týchto zborov a mláde-
ží: Štrba, Mengusovce, Batizovce, Po-
prad, Švábovce. 

Na začiatok sme sa hrali zoznamo-

SPOLOČNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE V ŠTRBE
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vaciu hru a vyskúšali si svoje osob-
nostné výnimočnosti, ktoré sme mali 
odhaliť. Potom sme mali čas na spev 
piesní a modlitby. Pretože nás bolo 
dosť a dobre nás sprevádzala domá-
ca hudobná skupina, tak sme s veľkou 
radosťou spievali na Božiu oslavu.

Potom sa nám, s témou Božia láska, 
prihovoril brat Miroslav Mudrák z Pú-
chova. Najskôr nám porozprával o na-
šej pokazenosti a zašpinenosti hrie-
chom. Potom nám vykreslil Božiu lás-
ku, ktorá presahuje naše ľudské poní-
manie. A napokon nás viedol cez prí-
beh hriešnice, ktorá umývala Pánovi 
Ježišovi nohy (Lk 7:36-50) k pravému 
prijatiu Božej lásky bez povýšenosti, 
v pokore. Na záver zaznelo vyzvanie: 
ak máme Božiu lásku, máme ju roz-
dávať ďalej. Aby sme neboli len nezú-
častnení diváci, ale aj činiteľmi Božej 
lásky cez nás.

Po oznamoch a pozvaniach na ďal-
šie akcie, sme nakoniec mali ešte čas 
na vzájomné zdieľanie a chutné ob-
čerstvenie.

Wilhelm Busch

K veľkému anglickému prebude-
neckému kazateľovi Charlesovi Spur-
geonovi prišiel raz po jeho kázni mla-
dý muž a povedal: „Pán kazateľ, máte 
pravdu, tiež musím nájsť toho muža z 
Golgoty a stať sa dieťaťom Božím. Jed-
ného dňa sa obrátim.“ „Jedného dňa?“, 
opýtal sa Spurgeon. „Áno, neskôr.“ 
„Neskôr? Prečo nie dnes?“ Tu začal ten 
mladý muž trochu neisto vysvetľovať: 

„Rád by som bol spasený, a preto sa raz 
aj obrátim k Ježišovi. Ale predtým by 
som rád ešte niečo zo života mal.“

Vtedy sa Spurgeon nahlas rozosmial 
a povedal: „Mladý muž, ste veľmi ne-
náročný! Aby som mal zo života „nie-
čo“, to by mne nestačilo. Ja nechcem zo 
života „niečo“, ale život! A v mojej Bib-
lii je napísané (a našiel mu to miesto): 
Ježiš hovorí: Ja som prišiel, aby život 
mali a hojne ho mali.“

JEŽIŠ - NÁŠ OSUD

Z nemeckého originálu preložila 
Anna Chábová

Generál Lew Wallace sa na jednej 
ceste vlakom stretol s plukovníkom 

Ingersollom, známym ateistom. Roz-
právali sa o všeličom možnom, vrátane 
“nezmyslu kresťanstva“. Ingersoll vy-
zval Wallacea: “Prečo nenapíšete kni-
hu o tom, že kresťanstvo je nezmysel a 

BESTSELLER BEN HUR
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že Ježiš Kristus nikdy nežil? To by bola 
iste kniha na rozchytanie!“

Wallace sa s nadšením pustil do prá-
ce. Uchvátila ho myšlienka, že sa stane 
svetoznámym. Celý rok zbieral mate-
riály na svoju knihu. Už mal napísané 
štyri kapitoly, keď ho náhle premohlo 
poznanie, že Ježiš Kristus naozaj žil. 
Bol dokonca presvedčený, že Ježiš bol 
viac ako len historická osoba. Vo veku 
50 rokov Wallace prvýkrát padol na 
kolená a modlil sa. Prosil Ježiša Kris-
ta, Božieho Syna, aby ho spasil a celý 
svoj život podriadil Jemu. Potom sa 
rozhodol, že prvé štyri kapitoly svojej 
knihy prepíše. Tak vznikla kniha Ben 

Hur, ktorá sa stala bestsellerom. Ne-
skôr bola sfilmovaná a stala sa po ce-
lom svete senzáciou. Generál Walla-
ce je významný príklad obrátenia sa k 
viere v Ježiša Krista.

Božie tajomstvá sú ľudskému zra-
ku skryté. Nedajú sa pochopiť racio-
nálnym myslením. Je to skôr zrak srd-
ca, osvietený samým Bohom, ktorý ich 
vidí. „Blahoslavení čistí srdcom, lebo 
oni budú vidieť Boha“ (Mt 5:8). Odke-
dy Ježiš vzal môj život do svojich rúk, 
všetko sa radikálne z menilo. Teraz 
som konečne objavil, čo to znamená 
byť šťastný.

Michal Findra

Týmto článkom zakončíme sériu článkov o Biblickom štúdiu.
Možno ste už trošku poštudovali Markovo evanjelium a povedali si: „No, 

fajn. Niečo som v tom Božom slove aj objavil, ale niečo ešte chýba.“ Dobré je 
poštudovať Písmo seriózne a pochopiť, čo znamenalo pre poslucháčov a pisa-
teľov v tej dobe. O čo išlo, prečo a ako to bolo myslené a napísané. Treba však 
urobiť aj druhý krok, a to je nájsť Boží odkaz pre dnešok, aby sa to Božie slovo 
stalo pre nás, pôsobením Ducha Svätého, živé a mocné.

Pri aplikácii si kladieme otázku: Ako sa na nás dnes vzťahuje študovaný 
text? Akým spôsobom ho máme použiť? Takto môžeme rozlišovať z Biblie tri 
základné typy aplikácie: a) Priama b) Nepriama c) Niet čo aplikovať. Nie je 
vždy ľahké rozhodnúť sa, ktoré miesto aplikovať a ako, a ktoré nie. Môžeme si 
to vyskúšať doplnením tejto tabuľky (samozrejme, že sa k tejto úlohe môžeme 
stretnúť a porovnať si výsledky, a najmä diskutovať):

Text Typ aplikácie Zdôvodnenie
Mt 28:18-20
Sk 4:32
1K 7:8

APLIKÁCIA
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Treba sa zamyslieť aj nad platnosťou, dôležitosťou a významnosťou apli-
kácie. V podstate ide o tieto prístupy:

- je platnosť miestna alebo univerzálna?
- je platnosť učenia časovo obmedzená alebo nadčasová?
- v ktorej oblasti života mám text Písma použiť?
Ako vidno, pri používaní pravdy Písma Svätého, môžeme ozaj naraziť na 

mnohé problémy. Môžeme si však byť istí, že pod vedením Ducha Svätého mô-
žeme v pokore pochopiť, čo nám cez Slovo Božie odkazuje Pán Ježiš, a napokon 
vysloviť záver z nášho štúdia Biblie – aplikáciu pre dnešok. Dobré je napísať si, 
aká konkrétna otázka pre dnešok vyvstala zo štúdia a ako mám na ňu reagovať. 
A celkom na záver môžem vždy zhodnoť, či tá-ktorá aplikácia je (zakrúžkujem 
si áno alebo nie):

Osobná Konkrétna Jasná Kontrolovateľná Realistická
A / N A / N A / N A / N A / N

Takéto zhodnotenie aplikácie ma posúva neostať formálny, ale mať osobný 
úžitok zo štúdia Biblie. Napríklad, z toho nášho štúdia Marka (pasáž 10:35-45), 
nám pri štúdiu môže prísť aplikačná otázka: Akým spôsobom sa dnes chcú ľu-
dia, alebo ja sám, dostať bližšie k Pánovi Ježišovi a byť privilegovaní v nebi? Je 
to tak správne? A odpoveď môže byť: Nemám sa hnevať na ľudí, ktorí, akoby 
sa tlačili do neba, lebo je to na Božom posúdení. Sám si musím dať pozor, či 
som nespyšnel, keď už toľké roky chodím s Pánom Ježišom. Budem sa skúmať 
tento mesiac a pýtať sa ľudí, ako to vidia oni, či som sa nepodal na tých Zebe-
deových synov.

Spracovala JUDr. Janka Hesová, zborová dozorkyňa (časopis GEO, r. 2007; J. 
Maier: Židovské dejiny v dátach)

1894 -1896 Židovského dôstojníka Alfreda Dreyfusa (1856 – 1935) v Paríži ne-
spravodlivo obvinia zo špionáže a v roku 1895 vo verejnom procese odsúdia. 
Proces sprevádza vlna antisemitských nálad. Viedenský novinár Theodor Herzl 
túto udalosť sleduje a neskôr publikuje programový spis „Židovský štát“, ktorý 
sa stáva najvýznamnejším textom moderného sionizmu.

1897 Vďaka Theodorovi Herzlovi a ďalším sionistom sa v Bazileji koná 1. sve-
tový sionistický kongres. Jeho účastníci zakladajú svetové sionistické hnutie. 
Združenie sa snaží o vznik moderného národného štátu, ktorý má byť domo-

DEJINY ŽIDOVSTVA 3. ČASŤ - TRITISÍCROČNÁ VIERA A 
KULTÚRA OD KRÁĽA DÁVIDA PO ZALOŽENIE ŠTÁTU IZRAEL
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vom a útočiskom židovského národa. V nasledujúcich rokoch sa na ďalších sve-
tových kongresoch precizujú sionistické ciele. V roku 1905 definitívne vyvolia 
Palestínu ako želané miesto budúceho štátu. Pod vedením Chaima Weizma-
na vzniká občiansko-demokratické zoskupenie aj frakcia osadníckeho sioniz-
mu Davida Ben Guriona.

1900 Celkový počet židov vo svete dosahuje 10,5 milióna osôb. Podľa odha-
dov 7,5 milióna žije v Európe, 1 milión v USA, vyše 500 tisíc v Nemecku, 300 ti-
síc v severnej Afrike, 150 tisíc vo Francúzsku, 104 tisíc v Holandsku a 40 tisíc v 
Palestíne.

1910 Na južnom brehu Genezaretského jazera vybudujú osadníci z Rumun-
ska prvú sionisticko-socialistickú osadu Deganja, takzvaný kibuc.

1914 Z podnetu neskoršieho amerického ministra financií Henryho Mor-
genthaua založia jednu z najvýznamnejších humanitárnych židovských organi-
zácií American Jewish Joint Distribution Committee, skrátene Joint.

1915 Počas Prvej svetovej vojny je britská armáda proti tomu, aby židovskí 
dobrovoľníci bojovali v Palestíne proti Osmanskej ríši. Približne 650 židov-
ských vojakov združia do transportného oddielu a vyšlú na Dardanelský front.

1917 Balfourova deklarácia. Sionistický politik Chaim Weizmann získa 2. no-
vembra od britského ministra zahraničných vecí lorda Arthura J. Balfoura ofici-
álnym listom prísľub, že Briti budú podporovať založenie „národného domova 
židov v Palestíne“. Prísľub má podmienku, že práva iných nebudú obmedzova-
né. Britské jednotky pod vedením generála Edmunda Allenbyho v decembri ob-
sadia Jeruzalem.

1918 Britská vláda vymenuje sionistickú komisiu na čele s Chaimom Weiz-
mannom, aby realizovala Balfourovu deklaráciu. Komisia sa stala poradným or-
gánom britskej vojenskej vlády v Palestíne.

1922 24. júla Liga národov podriaďuje Palestínu ako mandátne územie brit-
skej správe. Súčasne oficiálne uznáva samosprávu židovsko-sionistického oby-
vateľstva.

1933 Vymenovaním Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára preberajú 30. januá-
ra moc v Nemecku radikálni antisemitskí národní socialisti. Čoskoro dochádza 
k prvým protižidovským akciám. V apríli ľudia v celej ríši bojkotujú židovské 
obchody. Od septembra iniciuje novovytvorená Ríšska kultúrna komora vylú-
čenie židov z kultúrneho života. Nemeckí židia okolo berlínskeho rabína Lea 
Beacka reagujú založením Ríšskeho zastupiteľstva nemeckých židov. Židovskú 
organizáciu však čoskoro zneužijú národní socialisti ako nástroj židovskej po-
litiky.

1933 – 1941 V ďalšej prisťahovaleckej vlne prichádza do Palestíny vyše 200 ti-
síc židovských migrantov, predovšetkým utečencov z Nemecka a z území, ktoré 
obsadilo Nemecko. Arabsko-palestínske kruhy tento veľký prírastok obyvateľ-
stva znepokojuje. Britská mandátna správa praktizuje reštriktívnu imigračnú 



15

politiku, čo rozhorčuje sionistov. Briti sa však obávajú, že sa konflikt medzi žid-
mi a Palestínčanmi zostrí.

1935 Rasistické Norimberské zákony z 15. septembra odnímajú židom v Ne-
mecku všetky politické práva. Sexuálny vzťah medzi židmi a nežidmi sa pranie-
ruje ako „rasová hanba“.

1936 V Ženeve sa zakladá World Jewish Congress (WJC), ktorý má počúvať a 
diplomaticky obhajovať židovské záujmy na celom svete.

1938 Od októbra majú židia v nemeckom pase pečiatku „J“. Atentát 17-roč-
ného Herschela Grynszpana na tajomníka nemeckého veľvyslanectva v Paríži 
Ernsta von Ratha sa z 9. na 10. novembra stáva popudom na reťaz protižidov-
ských akcií po celej ríši pod názvom Krištáľová noc. Pri pogromoch týrajú tisíc-
ky židov, vyše 1 000 zavraždia a zničia 267 synagóg. Neskôr získa poľný maršal 
Hermann Gőring právo systematicky vyvlastňovať majetok židov a prevádzať 
ho na Nemcov (arizácia). Do roku 1939 je arizovaný takmer všetok židovský ma-
jetok. Na nariadenie prezidenta Ríšskej kultúrnej komory Jozefa Goebbelsa ešte 
v novembri1938 vylúčia z verejných škôl všetky židovské deti.

1939 Krátko po obsadení Poľska nemeckou armádou počas Druhej svetovej 
vojny, začínajú v septembri nemecké vojenské úrady izolovať židov v getách. 
Od novembra musia židia v Poľsku, na nariadenie Nemcov, nosiť žltú „židov-
skú hviezdu“. V Nemecku nútia židov nosiť toto označenie od septembra 1941.

1941 Podľa inštrukcií Hermanna Gőringa z 31. júla začína SS obergruppen-
führer Reinhard Heydrich pripravovať „Konečné riešenie židovskej otázky“, sys-
tematické vraždenie všetkých židov žijúcich na územiach nemeckého mocen-
ského okruhu. Konferencia vo Wannsee 20. januára 1942 stanovuje základné 
črty tejto vyvražďovacej akcie.

1942 Deportácie židov z Belgicka a Holandska. Do roku 1944 židov transpor-
tujú z území okupovaných Nemeckom do koncentračných a vyhladzovacích tá-
borov, ako napríklad Treblinka. Reprezentant WJC vo Švajčiarsku dostáva in-
formácie o spustení vyhladzovacej politiky, ale spočiatku im takmer vôbec ne-
venuje pozornosť.

1943 Po povstaní vo varšavskom gete 19. apríla spustošia jednotky SS v krva-
vých bojoch do 16. mája celú štvrť. Približne 7 000 z 56 065 zajatcov zastrelia na 
mieste, ostatných odvlečú do Treblinky. Len málokomu sa podarilo ujsť.

1944 Približne 5 000 židov, dobrovoľníkov z Palestíny, vytvára v rámci brit-
skej armády Jewish Brigade Group. Jednotka bojuje proti Nemecku a jeho spo-
jencom predovšetkým v severnej Afrike a Taliansku. V službách spojeneckých 
armád je počas druhej svetovej vojny spolu 20 000 židovských vojakov.

1945 Počas nemeckého ústupu opúšťajú jednotky SS do 17. januára zariade-
nia vyhladzovacieho tábora Osvienčim-Brezinka. Približne 61 000 väzňov ženú 
smerom na západ v pochodoch smrti. 27. januára oslobodzuje postupujúca 
Červená armáda 5 000 väzňov, ktorých nechali v tábore, lebo neboli schopní 
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pochodovať. V najväčšom nacistickom koncentračnom a vyhladzovacom tábo-
re od roku 1940 zavraždili vyše milióna ľudí. Šoa, masové vraždenie židov, malo 
za následok 5,6 milióna obetí. V novembri a decembri sa koná parížska konfe-
rencia spojencov o nemeckých reparáciách bez účasti židov a bez toho, aby sa o 
židoch čo i len zmienili.

1947 Aj po skončení vojny britské úrady obmedzujú počty židovských imig-
rantov do Palestíny. V Palestíne dochádza k teroristickým akciám židovských 
ilegálnych organizácií proti britskej politike. 29. novembra prijme valné zhro-
maždenie OSN plán rozdelenia územia, poľa ktorého ma v Palestíne vzniknúť 
židovský a arabský štát. Briti oznamujú, že 15. mája 1948 končia mandát v Pales-
tíne. V boji o vplyv vo Svätej zemi sa, ako reakcia na nadchádzajúce rozdelenie 
územia, zintenzívnia nepokoje medzi arabmi a židmi. Násilnosti si vyžiadajú na 
obidvoch stranách stovky obetí.

1948 (podľa židovského kalendára rok 5708) Založenie štátu Izrael. 14. mája 
definitívne skladá Veľká Británia moc v Palestíne, kde v tom čase žijú približne 2 
milióny ľudí, z toho 1,3 milióna nežidov. V Tel Avive vyhlasuje v tento deň pred-
seda židovskej samosprávy v Palestíne David Ben Gurion vznik štátu Izrael. Stá-
va sa jeho prvým predsedom vlády. Ešte v noci na 15. mája napadnú mladý štát 
arabské štáty (Egypt, Transjordánsko, Irak, Libanon a Sýria) a snažia sa zabrá-
niť jeho vzniku. Až v januári 1949 Izrael v tejto vojne zvíťazí. Pomery v krajine 
sa môžu konsolidovať. Izrael je definovaný ako židovský štát, ale konštituuje sa 
podľa západného vzoru ako sekulárna demokracia.

   Father’s Love Letter used by permission Father Heart Communications Copyri-
ght 1999-2004 www.FathersLoveLetter.com/Slovak Translated By Tomas Sipocz

   Dieťa moje,

ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko… Žalm 139:1 
Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš… Žalm 139:2 
Dobre poznám všetky tvoje cesty… Žalm 139:3 
Poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave… Matúš 10:29-31 
Stvoril som ťa na svoj obraz… 1.Mojžišova 1:27 
Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si … Skutky 17:27-28 
Pretože si mojim potomkom… Skutky 17:28 
Poznal som ťa skôr, než si bol počatý… Jeremiáš 1:4-5 
Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie… Efezským 1:11-12 
Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni
sú zapísané v mojej knihe… Žalm 139:15-16 

LIST LÁSKY OD OTCA
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Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Skutky 17:26 
To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň… Žalm 139:14 
Utkal som ťa v lone tvojej matky… Žalm 139:13 
A priviedol na svet v deň tvojho narodenia… Žalm 71:6 
Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú… Ján 8:41-44 
Nie som chladný ani hnevlivý Boh,
som dokonalé vyjadrenie lásky… 1.list Jána 4:16 
Túžim ťa zahrnúť svojou láskou… 1.list Jána 3:1 
Jednoducho preto, že si moje dieťa a Ja tvoj Otec… 1.list Jána 3:1 
Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol
ponúknuť tvoj pozemský otec… Matúš 7:11 
Lebo Ja som dokonalý Otec… Matúš 5:48 
Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja… Jakub 1:17 
Som ten, ktorý sa o teba vždy postará
a naplní všetky tvoje potreby… Matúš 6:31-33 
Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje… Jeremiáš 29:11 
Pretože ťa milujem nekonečnou láskou… Jeremiáš 31:3 
Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné
– tak ako zrnká piesku na morskom brehu… Žalm 139:17-18 
Jasám a radujem sa z teba… Sofoniáš 3:17 
Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro… Jeremiáš 32:40 
Pretože si moje drahocenné vlastníctvo… 2.Mojžišova 19:5 
Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť… Jeremiáš 32:41 
Chcem ti ukázať mocné a úžasné veci… Jeremiáš 33:3 
Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma… 5.Mojžišova 4:29 
Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce… Žalm 37:4 
Lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby… Filipanom 2:13 
Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť… Efezanom 3:20 
Pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť… 2.Tesaloničanom 2:16-17 
Som tiež Otec, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení… 2.Korinťanom 1:3-4 
Som ti nablízku, keď máš zlomené srdce… Žalm 34:18 
Tak, ako sa pastier stará o svoju ovečku,
tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Izaiáš 40:11 
Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjavenie 21:3-4 
A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjavenie 21:3-4 
Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša… Ján 17:23 
Cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe… Ján 17:26 
On je dokonalé vyjadrenie mojej existencie… Židom 1:3 
Prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe… Rimanom 8:31 
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A tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy… 2.Korinťanom 5:18-19 
Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril… 2.Korinťanom 5:18-19 
Jeho smrť bola to najväčšie vyjadrenie mojej lásky k tebe… 1.list Jána 4:10 
Vzdal som sa všetkého, čo som miloval,
aby som mohol získať tvoju lásku… Rimanom 8:31-32 
Keď prijmeš dar – môjho Syna Ježiša Krista – získaš Mňa… 1.list Jána 2:23 
A nič už ťa nikdy neoddelí od Mojej lásky k tebe… Rimanom 8:38-39 
Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu,
akú kedy nebo videlo… Lukáš 15:7 
Vždy som bol tvojím Otcom a ním aj ostanem… Efezanom 3:14-15 
Moja otázka znie : Chceš byť mojim dieťaťom? Ján 1:12-13 
Čakám na teba... Lukáš 15:11-24

   S láskou tvoj Otec, všemohúci Boh.

POČÚVAŤ BOHA

Z Dobrej sejby 2014 vybrala Zuzana Hybenová

Vidíme ich všade: mladí ľudia „s káblikmi v ušiach“ – prehrávač CD, mobil 
alebo iný prehrávač majú vo vrecku či v ruksaku. Odlišujú sa od svojho oko-
lia tým, že sa nechávajú omamovať a ohlušovať svojou hudbou. Tieto prenos-
né prístroje s ich miniatúrnymi slúchadielkami sú výborný prostriedok, ktorý 
dovoľuje nepočúvať to, čo sa robí okolo nás, čo ide človeku na nervy a hnevá 
ho. Môžeme konečne počúvať to, čo sa nám páči, a nemusíme brať ohľad na 
druhých. Ale tieto prístroje podporujú našu izoláciu, naše sebectvo, takže sa 
ešte viac sústreďujeme len sami na seba!

Keď Pán Ježiš vyhlásil niečo dôležité, viackrát povedal: „kto má uši, nech po-
čuje“. Sú veci, ktoré človek musí počuť, aj keď sa mu nepáčia. Najdôležitejšie 
je, aby sme počuli Boha, keď hovorí. Robí to rôznymi spôsobmi. Najskôr bez-
slovnou rečou stvorenia: „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo jeho rúk zves-
tuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie.“ Potom cez 
evanjelium: „Tak teda viera je z počutia a počutie cez slovo Božie.“ Nakoniec, 
Boh často hovorí cez udalosti, ktoré posiela alebo dopúšťa. Mali by sme otvárať 
svoje uši Božiemu hlasu a poznávať, kedy hovorí.
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Marec

Halahija Milan  2.3.
Sochor Peter  7.3.
Lorenčík Jozef  19.3.
Malenková Anna 21.3.
Hosová Oľga  22.3.
Široňová Božena 23.3.
Chladoň Viktor 24.3.
Blažková Erika  27.3.
Dorčiak Stanislav 27.3.
Mrosková Viera 29.3.

Apríl

Hegedušová Anna 2.4.
Hošková Tatiana 6.4.
Mrosko Ladislav 6.4.
Bendíková Jolana 7.4.
Melikovová Jela 8.4.
Zázrivá Jana  10.4.
Timčák Ján  17.4.
Guzaničová Iveta 19.4.
Samiecová Dana 30.4.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
JANUÁR – FEBRUÁR 2014

konfirmandi – 1. roč. utorok o 15:00 h; 2. roč. utorok 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

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
 Darina Banášová (70), Anna Lachová (80)

Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly 
smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Slovami pro-
roka Jeremiáša 22:11 vás pozdravujeme, milí naši jubilanti a želáme najmä hoj-
né Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa radostných chvíľ strávených v kru-
hu svojich najbližších a v bratsko-sesterskom spoločenstve nášho cirkevného 
zboru.

 „Jeho rany nás uzdravili“ - 1Pt 2:24

Redakcia Zborového listu popradských evanjelikov želá svojim milým čitate-
ľom požehnané a pokojné veľkonočné sviatky, naplnené radosťou zo vzkriese-

nia nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista.



MAREC

 2. Ne. 09:00 - Poprad, Predpôstna nedeľa
  10:30 - Stráže, Predpôstna nedeľa
 5. St. 18:00 - Poprad, Popolcová streda
 9. Ne. 09:00 - Poprad, 1. pôstna nedeľa
  10:00 - Sviatosť Večere Pánovej
13. Št. 18:00 - Poprad, večerné Služby Božie
16. Ne. 09:00 - Poprad, 2. pôstna nedeľa
20. Št. 18:00 - Poprad, večerné Služby Božie
23. Ne. 09:00 - Poprad, 3. pôstna nedeľa
26. St. 15:00 - ZS Komenského ul., biblická hodina
27. Št. 15:00 - DOS Xenón, biblická hodina
  18:00 - Poprad, večerné Služby Božie
30. Ne. 09:00 - Poprad, 4. pôstna nedeľa
  10:30 - Spišská Sobota, sviatosť Večere Pánovej

APRÍL

 3. Št. 18:00 - Poprad, Poprad, večerné Služby Božie
 6. Ne. 09:00 - Poprad, Smrtná nedeľa
  10:30 - Stráže, sviatosť Večere Pánovej
10. Št. 18:00 - Poprad, večerné Služby Božie
13. Ne. 09:00 - Poprad, Kvetná nedeľa
  10:00 - Sviatosť Večere Pánovej
17. Št. 18:00 - Poprad, Zelený štvrtok, sviatosť Večere Pánovej
18. Pi. 09:00 - Poprad, Veľký piatok
20. Ne. 09:00 - Poprad, 1. slávnosť veľkonočná
  10:30 - Stráže, 1. slávnosť veľkonočná
21. Po. 09:00 - Poprad, 2. slávnosť veľkonočná
24. Št. 15:00 - DOS Xenón, biblická hodina
  18:00 - Poprad, biblická hodina
27. Ne. 09:00 - Poprad, 1. nedeľa po Veľkej noci
  10:30 - Spišská Sobota, 1. nedeľa po Veľkej noci
30. St. 15:00 - ZS Komenského ul., biblická hodina

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT
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