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ČO NESMIE CHÝBAŤ?
Apoštol Pavol odkazuje svojmu mladému spolupracovníkovi Timoteovi:
Keď prídeš, prines mi plášť, ktorý som nechal u Karpa v Troade, aj knihy,
najmä pergameny. (2Tim 4:13)
Máme letné prázdniny a čas dovoleniek. Viac cestujeme. Máme iný režim dní či týždňov ako bežne počas práce, či školského roka. Aj Apoštol Pavol bol veľa na cestách. Možno presne tak intenzívne, ako aj my počas leta.
Asi to poznáme, že akokoľvek poctivo sa na cestu balíme a pripravujeme, doma zostane presne to, čo najviac potrebujeme. Napríklad zabudnuté lieky – či ešte horšie, ak sú to doklady – alebo zabudneme zobrať do auta
tašku s oblečením pre niektorého rodinného príslušníka. Aj Pavlovi sa to
stalo, preto odkázal Timoteovi, aby mu doniesol od Karpa nejaké veci. Išlo
o plášť a knihy, a z nich hlavne pergameny.
Čo mohli tieto veci pre Pavla znamenať?
Plášť: V staroveku bol plášť pre človeka viac, ako len odev. Slúžil aj ako
prikrývka, a dokonca – ak bol vzatý do zálohu – mal byť do večera vrátený, aby jeho majiteľ mohol prespať s prikrývkou (2M 22:25-26). Azda aj a
Pavlovi takto chýbal plášť na jeho cestách, najmä, keď bolo v noci chladno.
Knihy – pergameny: Pavol bol vzdelanec tej doby. Vedel čítať, písať a
vykladať Písma Starej zmluvy. Iste mnohé vlastnil. Keď si ich predstavíme
vo forme zvitkov, tak pochopíme, že jednému človeku je ich prenášanie
dosť ťažké. Musel ich zanechať napríklad u Karpa, a potom mu iste, keď
ich potreboval, veľmi chýbali. A navyše, boli to veľmi vzácne veci! Kniha
bola písaná ručne a pergamen predstavoval text napísaný na vypracovanú
kožu zvierat.
Čo vzácne by sme si my nemali zabudnúť doma, keď sa vyberáme na
naše letné cesty? Ako kresťania, nebudeme ďaleko od potreby Pavla, keď
povieme: „Na dovolenke mi nesmie chýbať duchovná literatúra a Biblia“.
Alebo aj modernejšie: „Nesmie mi chýbať nahovorené Písmo Sväté v pre-

hrávači či dobré knihy a Biblia v tablete.“ Možno si niektorí z nás povedia: „Nesmie mi chýbať zápisník a denný rozpis čítania a modlitieb.“ Aj v našom Zborovom liste môžeme nájsť články na zamyslenie – a teraz aj špeciálne rozpis čítania Biblie – a preto si môžeme povedať: „Nesmie mi chýbať Zborový list, Biblia
a zápisník.“
Všetkým nám prajem požehnaný letný čas v milosti nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista.
Michal Findra, farár pre deti a mládež

PREBUĎ SA, KTO SPÍŠ
Zuzana Hybenová
V dňoch 2. až 4. mája sa v Žiline
konala konferencia Evanjelizačného
strediska (EVS). Hlavná téma konferencie bola: „Prebuď sa, kto spíš,
vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus!“ Pre konferencie EVS je typické,
že sa darí spájať rôzne generácie: od
mladých, cez mladé rodiny s deťmi až
po starších, túžiacich počuť hodnotné
prednášky a zažiť spoločenstvo veriacich ľudí.
Na konferencii si prítomní účastníci vypočuli prednášky: žilinského farára Mariána Kaňucha o spánku; farára a pracovníka s mládežou v Bratislave Petra Mozolu o tom, ako prebúdza Boh. Ostatné prednášky – o

prebúdzaní a skvejúcom sa Kristovi –
prednášali hostia konferencie z Nórska: Curt Westman, Gunnar Bräthen,
Karl Johan Bjorge a Oivind Augland a
zo Severoamerickej luteránskej cirkvi
Gemechis Buba. Hodnotné boli aj semináre, zamerané na duchovný rast v
CZ a ako zasiahnuť a prebudiť aj svoje okolie.
Konferencie EVS sú každoročné
veľké povzbudenie pre službu v cirkevných zboroch a posilnenie vo viere všetkých účastníkov. Tatranský seniorát zabezpečil pre záujemcov autobus, takže konferencie sa mohli zúčastniť aj viacerí cirkevníci z nášho
cirkevného zboru.
Prosíme, aby Pán Boh žehnal prácu EVS.

PINGPONGOVÝ TURNAJ MÁJ 2014
Michal Findra, farár
Vo sviatočný deň 8. mája sa stretli
všetci, nielen športuchtiví, priaznivci
pingpongu na turnaji v našej zborovej
miestnosti.
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Na začiatok sme mali registráciu,
ktorá ukázala, že môžeme zostaviť
štyri skupiny. Prvá boli naše deti, ďalšia ženy a napokon muži a dorastenci.
V skupinách hralo dovedna 17 účastníkov na dvoch stoloch. Úplne všet-

kých nás bolo vyše dvadsať – prevažne
z nášho zboru, ale prijali sme aj hostí
z Gerlachova a Hozelca.
Po registrácii nasledovalo krátke
zamyslenie nad slovom Božím z Markovho evanjelia 6:7-13 o vyslaní učeníkov. Toto vyslanie sme si sprítomnili
aj na náš turnaj; veď sme vyšli s touto
športovou udalosťou medzi ľudí, ktorí prijali naše pozvanie. V modlitbe
sme sa vložili do Božej ochrany.
Hrali sme na skrátené dva víťazné sety a muži potom hrali semifinále a finále. Počas turnaja nám naše
ženy pripravili výborné občerstvenie

z rôznych nátierok a k dispozícii sme
mali aj veľký výber chutných koláčikov. Krátko po trinástej hodine sme
mohli vyhlásiť výsledky. Zvíťazil každý účastník, ale niekoľko účastníkov
získalo ešte malú odmenu i diplom.
Najviac sa tešili naši detskí účastníci,
z ktorých naozaj každý zvíťazil.
Celkom na záver sme modlitbou
poďakovali za požehnanie krásneho
spoločného stretnutia a športovania a
dohodli sme sa, že sa stretneme, z Božej vôle, buď 1. alebo 8. mája v roku
2015.

SENIORÁTNE STRETNUTIE V ILIAŠOVCIACH
Mária Bobovská
„Neprestajne sa modlite!“ (1Tes
5:17) Tento biblický text bol vybratý ako téma seniorátneho stretnutia
Modlitebného spoločenstva (MoS),
konaného v nedeľu 18. mája v Iliašovciach, na ktorom mal náš CZ zastú-

penie štyrmi členmi MoS.
Počas celého stretnutia zneli modlitby, piesne a rozhovory na oslavu
nášho Pána. Prednášku mal člen výboru MoS ECAV Mikuláš Lipták a z
nej vyvstali otázky: Aký máme osobný vzťah s naším Bohom? Modlitba je
osobný aj dôverný rozhovor? Ako vie3

me prehĺbiť náš vzťah s Pánom? Miluješ Pána a žiješ s ním? Ako prehlbovať
vzťah s Pánom?
Keď budeme so živým Bohom často
hovoriť v modlitbe, vybudujeme si s
ním vzťah. Aj modlitby rodičov na kolenách sú účinný vzor pre naše deti a
vnúčatá ako dôverovať Bohu. A v prípade skúšok bude naše trápenie pokračovať možno až dokým sa sami
neodvážime plne dôverovať svojmu
Bohu. Veľa je tých, čo boli skúšaní, až
pokým neboli v úplnom zúfalstve dovedení k odovzdaniu sa viere v Boha
a okamih viery bol aj okamih ich zá-

chrany.
Modlite sa a viac nepochybujte. A
proste: „Pane, verím, pomôž mojej
nevere!“ Náš nebeský Otec rád dáva
dobré dary svojim deťom, tým, ktoré
Mu dôverujú a preto Ho aj poslúchajú.
Na záver stretnutia odznelo pozvanie na IV. evanjelické cirkevné dni v
Spišskej Novej Vsi v dňoch 27 až 29.
júna, a tiež aj prosba o službu v modlitebnej reťazi a modlitebnej stráži počas prípravy a priebehu tejto významnej akcie v našom senioráte.

ZBOROVÝ DEŇ 2014
Mária Bobovská
V sobotu 24. mája sa konal tohtoročný zborový deň a začal sa dopoludnia v zborovej miestnosti, kde
nám hostka z Liptovskej Kokavy, Ing.
Viola Fronková, porozprávala o prenasledovaní našich bratov farárov v
rozmedzí rokov 1950 až 1969.
„Blahoslavení prenasledovaní pre
spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo
nebeské“ (Mt 5:10). V rámci prenasledovania cirkvi boli z politických dôvodov väznení viacerí evanjelickí farári.
Neskorší generálny biskup Pavol Uhorskai bol ako farár odsúdený z trestného činu protisocialistickej výchovy mládeže pre vyvracanie
marxistického názoru na hodinách
náboženstva. V r. 1951 bol väznený
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v Leopoldove, Ilave a Bratislave. Aj
vo väzení zvestoval Krista Spasiteľa.
Prepustili ho 8. mája 1953, ale udelená milosť bola horká, lebo stratil
občianske práva na päť rokov a na
dobrovoľnú brigádu mohol nastúpiť
do bane, lenže pre biedny zdravotný
stav šiel pracovať ako drevorubač a
neskôr ako robotník. Stretával sa so
vzácnymi Božími služobníkmi ako
boli Štefan Dlháň, Otto Vízner, Jozef
Juráš, Dr. Július Cibulka, Pavel Hronec, MUDr. Milan Kostra, Ing. Ján
Štrbka a iní. Po celé roky si týždeň čo
týždeň svedomito napísal kázeň. Ani
roky 1968-69 mu nepriniesli slobodu. V úrade generálneho biskupa začal pracovať až 1.11.1990. Obnovila sa
činnosť Tranoscia, evanjelické školstvo, evanjelická diakonia. Vysoko si
vážil službu farárov a mal vo vážnos-

ti aj službu, ktorú darmi Ducha konali neordinovaní bratia a sestry. Zoznamy farárov, ktorí spolupracovali s
komunistickým režimom, zamkol do
skrine na GBÚ a prosil spolubratov,
aby namiesto lustrácií šla cirkev cestou pokánia, aby nevyznané hriechy
neboli brzdou v budúcich rokoch.
Martinský evanjelický farár Ľudovít Vajdička bol na Štedrý večer 1944
zatknutý a potom väznený gestapom. V r. 1962 ho zasa štátna bezpečnosť uväznila, vyšetrovala a súdila so
skupinou P. V. Čobrda, F. Ruppeldt,
J. Struhárik, O. Vízner, D. Bancíková.
Išlo jednoznačne o politický proces.
Na výkon trestu nastúpil v r. 1963 do
Valdíc, kde vážne ochorel – mal vnútorné krvácanie. Zachránil ho mladý
lekár, ale rodina musela zaplatiť vysokú sumu za nevyhnutnú transfúziu krvi. Neskôr bol podmienečne
prepustený. Pracoval na JRD, neskôr
na geodézii v Martine. Organizoval
misijné programy a evanjelizačné
týždne, bol aj prekladateľ a cirkevný
historik.
ThDr. Ján Antal pôsobil v Klenovci, ako kaplán v Poprade-Veľkej, potom v Betliari. Vo väzení bol 20 me-

siacov a na päť rokov dostal zákaz
činnosti v duchovnej službe. Pracoval ako stavebný robotník. V r.1986
pôsobil v Rastislaviciach a vo Svätoplukove. Pracoval na evanjelickom
preklade Biblie i ako šéfredaktor Cirkevných listov. V r.1991 bol zvolený za
biskupa Západného dištriktu ECAV.
Zo SEBF boli vylúčení aj študenti Daniel Veselý a Milan Oravec. Napriek odvolaniu boli obaja vzatí do
väzby.
Vo Zvolene sa 11. februára 1969
stretla skupina dovtedy umlčaných a
prenasledovaných 36 bývalých žalárovaných evanjelických kňazov a 58
kňazov, ktorí boli zbavení štátneho
súhlasu. Len Pán Boh vie, ako ťažko prežívali tieto časy manželky farárov a ich deti. Duchovná sila a mravné zásady prenasledovaných boli a
sú vzpruhou pre mnohých evanjelikov, ktorí otvorene vyšli v minulosti
za Kristom.
Zborový deň sme ukončili v bratsko-sesterskom spoločenstve pri výbornom obede vo farskej záhrade.
Nech nám Pán Boh aj naďalej žehná
pri spoločných stretnutiach ... aj počas zborových dní!

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zaznamenala Zuzana Hybenová
27.4. V Prvú nedeľu po Veľkej noci
navštívil náš CZ brat Slavomír Slávik, riaditeľ Evanjelizačného stre-

diska, spolu s hudobnou skupinou,
pôsobiacou pri EVS v Prešove. Na
službách Božích brat Slávik poslúžil kázňou na text Gal 1:6-9 o odpadnutí galatských od evanjelia. Na ich
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príklade vyzýval, aby sme sa opierali
o Krista. Vybraté piesne z Evanjelického spevníka nehral organ, ale boli
ozvláštnené sprievodom hudobnej
skupiny EVS. S hosťami sme sa stretli ešte na zborovom popoludní, pričom program pripravili naši hostia.
Členovia hudobnej skupiny sa bližšie
predstavili a odprezentovali viaceré
nábožné piesne zo svojho repertoáru.
Prežili sme tak požehnanú nedeľu.
11.5. Na službách Božích v druhú
májovú nedeľu sme si pripomenuli
Deň matiek. Program detí aj kázeň
Božieho slova boli zamerané na tento deň. Brat farár Bednár sa v kázni
(1Sam 1:9-18) venoval Anne – Samuelovej matke, ktorej syn sa stal požehnaním pre celý národ. V modlitbe
prosila o mužského potomka a zasľúbila ho Hospodinovi. Svoj sľub aj dodržala. Je to príklad aj pre dnešných
rodičov, ako majú vychovávať svoje
deti a plniť sľuby dané pri ich krste.
Milé bolo vystúpenie detí z detskej
besiedky s piesňou „Chcem pre Ježiška vždy žiť“, skupiny so zvonkohrou
pod vedením sestry Katky Hulkovej
i sólo spev malej Natálky. Zavďačili
sa tak všetkým mamám i starým mamám za ich láskavosť a dobrotu.
18.5. Kázeň brata farára bola založená na texte (Prísl 9:10) „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“ Upozornil, že Božia múd6

rosť je iná ako svetská. Božia múdrosť je bázeň, čiže úcta, a poznávanie
Hospodina a Božej cesty, ktorou sa
máme riadiť vo svojom živote. Že sa
toto učia, preukázali tohtoroční konfirmandi účastníkom služieb Božích
i svojim rodičom a najbližším, pri
skúške pred slávnosťou konfirmácie.
Želáme im zo srdca, aby aj v ďalšom
svojom živote kráčali po tej správnej,
Božej ceste.
24.5. Po roku od konania 1. zborového dňa nášho cirkevného zboru,
farská záhrada opäť ožila. Najskôr to
bola vôňa kotlíkového guláša, a potom modlitba a veselá vrava cirkevníkov i šantenie detí. Pokým kuchári varili a pripravovali všetko potrebné, mohli sme my ostatní – so sestrou
Violou Fronkovou, bývalou riaditeľkou EVS – spomínať na utrpenie prenasledovaných a väznených evanjelických farárov. Previnili sa tým, že
po r. 1950 až do r. 1968 horlili za evanjelium Ježiša Krista a k viere privádzali aj mladých ľudí. To, samozrejme, bolo proti tomu, čo hlásala vtedajšia vládnuca komunistická strana,
a preto sa ich snažili umlčať.
Zapojenie do diania v cirkevnom
zbore čo najširšieho okruhu bratov
a sestier a všetkých generácií, taká je
snaha našich bratov farárov a zborový deň je na to dobrá príležitosť. Tí,
ktorí chýbali, alebo sa nemohli zúčastniť, môžu len ľutovať ... ale ne-

buďte smutní, veď šanca sa o rok zopakuje!
1.6. V túto nedeľu bola v cirkevnom zbore slávnosť konfirmácie.
Svoju vieru v Ježiša Krista vyznali verejne pred svojimi blízkymi a prítomnými členmi CZ desiati mladí ľudia.
V príhovore ku konfirmandom sestra dozorkyňa Janka Hesová, na svojom vlastnom živote od konfirmácie,
poukázala, aké dôležité je vytrvať vo
viere v nášho Spasiteľa, a to aj napriek rôznym ťažkostiam, ktoré život každému prináša ... alebo, práve
pre ich ľahšie prekonávanie! Vyzvala aj ich, aby zotrvali verne pri Pánovi Ježišovi Kristovi po celý život.
Presbyterka sestra Zuzana Valeková v
modlitbe prosila o Božie požehnanie
pre týchto krásnych mladých ľudí.
Zborový spevokol svojimi piesňami prispel ku slávnostnej atmosfére
slávnosti. Prosíme, aby sa sám milostivý Pán priznal ku konfirmandom a
viedol ich životom.
8.6. V túto nedeľu si celá kresťanská cirkev pripomínala zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a vznik
prvého cirkevného zboru. Božie slovo, ktoré znelo z kazateľne (J 14:1617.26 a 16:13) a piesne zborového spevokolu, vytvárali nevšednú slávnostnú atmosféru tohto sviatku. Pán Ježiš zasľúbil učeníkom, ale aj nám, že
Otec nebeský dá iného Radcu, aby
bol s nimi, aj s nami, až naveky. Duch

Svätý prebúdza v nás vieru v Pána Ježiša Krista. Uvádza nás do pravdy Božieho slova. Túži po tom, aby sme bohato prinášali ovocie Ducha Svätého.
Svätodušné sviatky by preto mali byť
pre každého veľký impulz pre službu
vo svojom okolí i v cirkevnom zbore,
a to tými darmi, ktoré sme dostali.
15.6. Sviatok Svätej Trojice je pre
popradský CZ dvojnásobný sviatok.
Božie slovo z kazateľne nás vrátilo
do Prvej knihy Mojžišovej (1:26-31).
Toto slovo nehovorí o vývoji/evolúcii, ale o Božom stvoriteľskom diele,
z ktorého je jasné, že už od počiatku
Biblie môžeme čítať o Svätej Trojici.
Môžeme porozumieť, čo Pán Boh od
nás chce: aby fungovala rodina a vychovávali sa deti; aby človek pracoval, obrábal pôdu a dorábal obživu;
aby sme s radosťou všetko prijímali a
každodenne Mu v modlitbe ďakovali.
Veď toto všetko je to požehnanie Svätej Trojice.
Druhý sviatok je 179. výročie posvätenia popradského chrámu Božieho. Túto udalosť sme si pripomenuli
aj spevom 84. žalmu, ktorý bol kázňovým textom brata farára Kuntza
pri posviacke. Sestra Lucia Dindošová prečítala históriu stavby chrámu.
Prítomní mohli s vďakou spomínať
na obetavých staviteľov chrámu a v
piesni vyspievať vďaku Pánu Bohu:
Chválime Ťa, Bože, za tento deň radosti ...
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POŽEHNANIE CHRÁMU
Vincent Blažko
Pokorne vstúpiš do chrámu,
sadneš si ticho medzi ľud,
ruky si zložíš k modlitbe,
dušu zaplaví blahý kľud.
Obzrieš sa vôkol po tvárach,
ktoré vídavaš deň čo deň.
Máš radosť z toho, že tvoj brat
nezhasil v srdci pochodeň.
Všetci sme ako lampáše
vo víchre mnohé pohasnú.
Ak olej viery minie sa,
svietime iba do času.
Kto meria cestu do chrámu
a túži počuť Boží hlas,
ten stavia dom svoj na skale
a dozrie časom v plný klas.
Náručie chrámu dokorán
otvára svoju svätyňu.
Ktorí s dôverou vkročia dnu
ani vo vyhni nezhynú.
Viera sa teší volaniu:
Do chrámu poďte, túžiaci!
Tam Božia láska posilní
i zotrie slzu na líci.
Nie, nie je premárnený čas
v ňom večné Slovo zneje nám!
To k živej vode prišli sme,
z kríža ju núka lásky Pán.
Poď k Jeho nohám z tej živej vody piť
a tvoj dom bude Betániou!
Tam Lazár bude znova žiť
a Marta spolu s Máriou.
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VO VOĽNÝCH CHVÍĽACH
SO ZBOROVÝM LISTOM A BIBLIOU
Michal Findra, farár
Leto nám poskytuje viac voľných chvíľ. Môžeme ich prežiť aj pri čítaní Písma a rozjímaní nad ním. V predchádzajúcich číslach sme mali prehľad o štúdiu Biblie, keď sme hovorili o pozorovaní, interpretácii/výklade a o aplikácii.
Aby toho na nás nebolo veľa, tak je tu ponuka na čítanie listu apoštola Pavla filipským kresťanom. Potrebujeme na to Bibliu alebo aspoň Novú zmluvu,
tento Zborový list a zápisník. Tabuľka nižšie ukazuje rozpis čítania:
Oddiel
1:1-2
1:3-11
1:12-20
1:21-26
1:27-30
2:1-4
2:5-11
2:12-18
2:19-24
2:25-30
3:1-6
3:7-11
3:12-16
3:17-21
4:1
4:2-3
4:4-9
4:10-20
4:21-23

Nadpis
Pozdrav
Pavol ďakuje a modlí sa
Pavol vo väzení
Pavlov postoj k smrti a životu
Jednota, vernosť, nebojácnosť
Láska a pokora
Hymnus na Pána Ježiša Krista
Konať, činiť, radovať sa
Timoteos
Epafroditos
Proti falošným učiteľom
Strata pre Krista a zisk v Kristovi
Snaha kresťana
Pozorovanie a napodobňovanie
Výzva pre bratov
Konkrétne napomenutie a prosba
Všeobecné napomenutia
Vďaka za pomoc
Pozdravy nakoniec
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Pre inšpiráciu na písanie zápisníka je tu rozpracovanie prvého oddielu:
Dátum a miesto: napr. Poľsko, Mazury, 25.7.2014
Oddiel: Filipským 1:1-2 Pozdrav
Pozorovanie:
v. 1: Pavol a Timoteos sú služobníci Pána Ježiša Krista (ďalej PJK) a píšu
všetkým svätým vo Filipis – aj biskupom a diakonom.
Kto sú svätí? Prečo sú tak vymenovaní – svätí, biskupi a diakoni? Aké bolo
ich pôsobenie?
v. 2: Prajú im milosť, pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Prečo milosť a pokoj a prečo je v tom Otec a Syn?
Interpretácia:
svätí – to sa myslia kresťania;
vymenovanie – najskôr všetci svätí, lebo každý kresťan je dôležitý, potom
biskupi a diakoni, lebo sú predstavení služobníci;
milosť a pokoj – azda je to to hlavné, čo potrebujú kresťania: milosť Božiu
a pokoj Boží;
Otec a Syn – možno to znamená aj to, že Duch Svätý je v kresťanoch, a tak
im milosť a pokoj dáva Otec a Syn, ale to je už špekulatívne a nemusí to tak byť.
Aplikácia:
Kto je pre nás dôležitý? Naozaj každý kresťan, alebo dávame úctu len predstaveným?
Vaša odpoveď: .......................................
Čo prajeme svojim bratom a sestrám? Je to milosť a pokoj od Pána Boha?
Vaša odpoveď: .......................................
Čítať a rozmýšľať nad Božím slovom môžeme aj spolu s blízkymi, ktorí
budú s nami. Takéto vzájomné zdieľanie je často veľké povzbudenie a požehnanie a dáva nové smerovania na vzájomne prežitý čas.
Napokon je tu aj možnosť svedectva. Keď už budete mať Zborový list zo sebou, odfoťte ho ako dôkaz, kde všade sa dostal. Fotku s komentárom (čo ste
prežili) môžete poslať na mejl findra@sem.sk a budeme ich publikovať na našom webe pre povzbudenie čitateľov.
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DETSKÉ OKIENKO
V Biblii čítame, že ľudia si všeličo zobrali. Či to bolo dobré alebo nie, porozmýšľajte, deti, vy samy. Niektoré veci sú ukryté v súťažných úlohách pre naše
deti. Riešenie úloh – spolu s menom a adresou – posielajte, deti, na mailovú
adresu alenkafindrova@gmail.com . Skúste porozmýšľať, v ktorých biblických
príbehoch sa hovorí o týchto veciach. Dospeláci vám isto radi poradia. Na konci
prázdnin všetkých súťažiacich odmeníme.
1. úloha – vymaľuj denáre, ktoré majú hodnotu 1 a doplň tajničku
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2. úloha – vyrátaj príklady, podľa výsledku doplň do hrozna písmená a vodorovne prečítaj tajničku

3. úloha – nájdite a prečiarknite slová; znenie tajničky zostane neprečiarknuté.

12

4. úloha – vymaľuj políčka s bodkou

5. úloha – doplň

Nakreslite mi aj to, čo ste si vy zobrali v lete do kufra alebo ruksačika. Svoje
kresby podpíšte a na druhú stranu napíšte „pre tetu Alenku“ a nechajte v kostole pri ofere/východe. Ja si to nájdem a možno tam nechám tajný darček pre
vás. Pozorne sledujte poličku so spevníkmi pri vchode do kostola! Teším sa na
tajnú poštu.
Vaša teta Alenka
13

BLAHOSLAVENSTVÁ
Michal Findra, farár
O blahoslavenstvách bolo napísané mnoho literatúry a venovalo sa im
mnoho vykladačov Písma svätého. V
našom rozmýšľaní by sme však mohli
zostať len pri pohľade upretom na oddiel z Biblie – Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola, verše 1-12. Prosím, zastavme sa v čítaní článku, zoberme do
rúk Bibliu a prečítajme si daný oddiel.
Úvod do blahoslavenstiev verše 1-3. Matúš popisuje situáciu ako
je Pán Ježiš medzi zástupmi a vystupuje na vrch. Zavolá si k sebe učeníkov a začína učiť. Na mieste je otázka koho učí? Len učeníkov? Alebo aj
zástupy? Azda tým podotknutím, že
sú na vrchu, nám evanjelista odkazuje, že vyučovanie najlepšie počuli učeníci, ale veľmi dobre ho mohli počúvať aj široké zástupy. Pre nás Ježišove
otvorené ústa k vyučovaniu zname-

Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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najú, že nasledujúce blahoslavenstvá,
ako prvé z celého radu vyučovania, sú
určené aj nám.
Blahoslavený. Ešte pred samým
vstupom do rozboru jednotlivých blahoslavenstiev sa pristavme pri samotnom slove blahoslavený. Po grécky sa
povie makários a znamená aj šťastný
a blažený. Slovo blahoslavený v sebe
skrýva dve slová blaženosť a sláva. Náš
jazyk tým vyjadruje stav človeka, ktorému sa dostáva blaženosti a slávy. Je
to náš stav, keď si predstavujeme, že
sme dosiahli ozaj všetko, čo sa dalo a
našli úplné uspokojenie.
Blahoslavenstvá – prehľad. Pán
Ježiš nás na deviatich blahoslavenstvách vyučuje, v čom je naše kresťanské šťastie. Popisuje ho ako určitú Božiu charakterovú vlastnosť na človeku, ktorá prináša Božie požehnanie.
Tabuľka nám prináša prehľad blahoslavenstiev.

Charakter / stav ľudí
Chudobní / prostí v duchu
Žalostiaci
Krotkí
Hladní a smädní po spravodlivosti
Milosrdní
Ľudia čistého srdca
Ľudia tvoriaci pokoj
Prenasledovaní pre spravodlivosť
Hanobení, prenasledovaní a
osočovaní pre Krista

Božie zasľúbenie
Vlastnenie nebeského kráľovstva
Nájdu potešenie
Zdedia zem
Budú nasýtení
Dostane sa im milosrdenstvo
Uvidia Pána Boha
Majú pomenovanie synovia Boží
Vlastnia nebeské kráľovstvo
Majú hojnú odplatu v nebesiach, čo ich privádza k radosti

Dve podstatné veci si môžeme uvedomiť pri prehľade blahoslavenstiev.
Prvá vec: Pán Ježiš o tých blahoslavených hovorí v množnom čísle. Druhá vec: Božie zasľúbenia sa týkajú budúcich vecí, čo ešte nastanú a nie sú.
Množné číslo nám odkazuje, že blahoslavenstvo sa nedeje individualisticky, ako sme zvyknutí žiť v dnešnej
dobe, ale týka sa spoločenstva kresťanov žijúcich v cirkvi. Zasľúbenie budúcnosti nás upozorňuje, že nám to
šťastie a tá blaženosť ešte celkom nenastala, ale ju očakávame.
Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je kráľovstvo nebeské. To
slovo chudobní sa dá preložiť aj prostí
a ako opisne hovorí náš preklad Biblie, sú to ponížení, ktorí uznávajú svoju úbohosť pred Bohom. Keď zoberieme len život vedca Isaaca Newtona,
tak vidíme pokoru a prostotu ducha,
keď napriek svojej veľkej vzdelanosti
hovorí: „Pán Boh je autorom stvoreného a aj všetkých fyzikálnych zákonov a všetko objavovanie týchto zákonitostí je možné len s pomocou Božou.“ Chudoba ducha neznamená tuposť a hlúposť, ale je to ochota podriadiť celú svoju osobnosť Pánovi Ježišovi. V znovuzrodení máme dar Boží, že
už nie sme my stredobodom vesmíru,
ale v chudobe ducha sa stávame tým,
čím nás Pán Ježiš chce mať, teda jeho
deťmi. Potom nám platí zasľúbenie,
že máme a budeme mať kráľovstvo
nebeské. Už teraz zažívame istotu, že
sme milované Božie deti a patríme do
nebeskej domoviny.

Blahoslavení žalostiaci, lebo oni
potešenia dôjdu. Žalostiaci môžeme preložiť aj plačúci alebo trápiaci sa
nad okolnosťami okolo seba. Pravda
je, že pravý kresťan je oveľa citlivejší na bolesť hriechu, smrti a diabolského konania. Trápi nás to. Bolí nás,
keď vidíme skazenosť okolo seba. Bolí
nás to, keď v spoločenstve kresťanov
hovoríme o trápení okolo nás a nie je
nám to jedno. Je to v ľudských očiach
paradox, ale takéto žalostenie je pre
veriacich požehnaním, lebo Pán Ježiš
zasľubuje, že prinesie potešenie. Potešenie prichádza sčasti už teraz, a napokon budeme v plnosti potešení vo
večnom prebývaní s Kristom. Potešenie Božie je také vzácne, že apoštol
Pavol o ňom hovorí, že sa stáva potom
potešením pre ostatných. (2Kor 1:3-7)
Blahoslavení krotkí, lebo oni
dedičmi zeme budú. Slovo krotkí možno opäť preložiť rôzne, napríklad tichí, mierni, prívetiví. Božie dielo Ducha Svätého na nás kresťanoch
spôsobí, že dostaneme tieto vlastnosti. V našom kresťanstve to bude potom o krotkosti. Neznamená to utiahnutosť alebo neangažovanosť, ale prívetivosť a miernosť vo vzťahoch a jednaní. Môžeme to vidieť napríklad na
matke Tereze. Nemala veľkú moc,
nevykrikovala na uliciach, nestála v
cirkvi na najvyšších miestach, ale jednala v krotkosti a Božím dielom medzi najbiednejšími zasahovala najvyššie kruhy spoločnosti. Ku krotkosti platí zasľúbenie dedičstva zeme.
Môžeme to vnímať dvojako. Dostane
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sa nám krotkým tichým kresťanom
požehnanie, že budeme mať na tejto zemi vždy to, čo potrebujeme, alebo to môžeme vnímať aj tak, že dostaneme novú dokonalú zem, ktorú nám
naveky dá Pán Ježiš.
Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Ľudsky veľmi dobre
vieme, čo je to hlad a smäd. Pravých
kresťanov tiež trápi hlad a smäd, ale
iný – po spravodlivosti. Pán Ježiš nám
dáva do srdca túžbu po Božej svätej
spravodlivosti, Vieme duchovne rozoznať čo je pravé a túžime, aby tak
bolo (1Kor 2:14-16). Cez poznávanie a
túžbu po Božej spravodlivosti vieme,
že patríme Bohu a to nás doslova robí
šťastných. Opäť paradox pravej viery v
Pána Ježiša, nepochopiteľný vo svete.
Duch Svätý už tu, medzi nami, napĺňa čiastočne túto túžbu a veľká radosť
pre nás je, že raz budeme úplne nasýtení a napojení Božou spravodlivosťou vo večnom Božom kráľovstve.
Blahoslavení ... Takto môžeme
pokračovať ďalšími blahoslavenstvami. Môžeme skúmať Boží nový charakter, ktorý daroval Pán Ježiš veriacim v cirkvi – sú milosrdní, sú čistého
srdca, tvoria pokoj, sú prenasledova-

ní pre spravodlivosť, sú hanobení pre
Pána Ježiša. Božie dielo na nás kresťanoch nás robí šťastných. Je to šťastie
nepochopiteľné hriešnemu svetu, ale
znovuzrodené srdce sa raduje. Tiež
môžeme skúmať, aké Božie zasľúbenia nám platia: nájdeme milosrdenstvo, uvidíme Boha, budeme mať pomenovanie Boží synovia a dcéry, nájdeme odplatu v nebesiach. Tieto požehnania už sčasti zažívame dnes v
cirkvi medzi pravými kresťanmi a potom naplno vo večnosti.
Blahoslavenstvá nás vedú k Pánovi Ježišovi a do cirkvi. Ak si uvedomíme tie vlastnosti a potom zasľúbenia, ktoré platia pre blahoslavenstvá, asi si povieme, že je ozaj šťastie
a blaženosť, byť kresťania, patriť do
cirkvi. Len si musíme dať pozor, že
sami nedokážeme mať Boží charakter,
je to dar Boží. Je to dielo Ducha Svätého. Preto nás blahoslavenstvá vedú k
pokore a vyznaniu: „Potrebujem nový
život skrze vieru v Pána Ježiša. Kriste, ty panuj môjmu životu. Potrebujem spoločenstvo cirkvi, lebo sám neviem byť blahoslavený. Chcem žiť blahoslavenstvá medzi mojimi bratmi a
sestrami a zažívať Božie zasľúbenia už
tu a potom v dokonalosti vo večnosti.

PRÁZDNINOVÁ BATOŽINA
Alena Findrová
Náš reformátor Dr. Martin Luther
povedal: Vskutku túžim po tom, aby
všetci kresťania milovali hudbu a považovali ju za skvelý dar. Martin Luther
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nemal len silný vplyv na náboženský
život v 16. storočí, ale zároveň bol i reformátor cirkevnej hudby. Bol horlivý milovník hudby. Sám hral na lutne, flaute a spieval (mal silný tenorový hlas). Veril, že hudba má silný vzde-

lávací a etický účinok, a tak chcel, aby
bol celý zbor veriacich priamy účastník
a interpret hudby aj v rámci bohoslužieb. Okrem toho, podľa Luthera, bola
hudba jednou z hlavných metód pôso-

benia proti diablovmu pokúšaniu.
A tak si, na letné prázdniny a dovolenky, „pribaľme“ aj spev nábožných
piesní a hudbu na oslavu Pána Boha.

DOBRÝ LIEK
Z materiálov BTM vybrala Zuzana
Hybenová
Bratislavská tlačová misia vydala leták pod názvom „Prečo sa starať o záhradu svojej rodiny?“ Je to dobré podobenstvo, lebo záhrada nádherne vystihuje hodnoty, význam a krásu ľudskej
rodiny. Prečo?
1. Záhrada je oáza, zákutie pre oddych a relax človeka. Prichádza tam, aby
sa uvoľnil a oslobodil od všetkého, čo ho
prenasleduje a stresuje. Aj v rodine človek potrebuje mať oázu. Prežívať upokojenie, znovu získať istotu, radosť, odvahu a silu. Keď je najhoršie, potrebujeme uniknúť do útočiska – v rodine.
2. Záhrada je bezpečné zázemie, lebo
sa opierame o pevné vzťahy s najbližšími. Predstavujú pre nás tie známe zákutia, ochranu pred páľavou, istý zdroj
osviežujúcej vlahy a všetko obklopujúce záhradné múry. Sú to vzťahy s tými,
ktorí nás dobre poznajú a chápu. Milujú ma bez podmienok a môžem sem kedykoľvek prísť. Tieto istoty predstavuje
iba skutočná rodina.
3. Záhrada je pestrá. Pestrosť záhradnej flóry – jej farebnosť a rozmanitosť je
fascinujúca. Sme takí rôzni a jedineční ako tie záhradné rastliny. Aj všetci,
v celej rôznosti, sme udivujúcimi originálnymi užívateľmi rodiny. Všetci v

nej máme svoje dôležité miesto i úlohu.
Všetci sme v rodine rovnako doma!
4. Záhrada má atmosféru. Ona vťahuje dovnútra a neustále pozýva na
návštevu tých, ktorí z nej už odišli, dospeli a stali sa samostatnými bytosťami.
Záhrada zostáva – vonia láskou, zelená
sa pokojom a prekvitá krásou. Je to príliš poetické, ale v živote to tak nechodí.
Nestojí práve tá naša rodina – záhrada
za toto úsilie? Znamenajú naša kariéra,
akumulovanie majetku či sebecké plány viac ako starostlivá každodenná práca v záhrade? Vyžaduje totiž láskavú
opateru a nemalé investície.
5. Záhrada vyžaduje starostlivosť, a to
je pravdepodobne tá najzávažnejšia príčina úpadku tej ľudskej záhrady. Veci
našej rodiny veľmi často spravuje „zákon nevyhnutnosti“. Až keď je príliš sucho – začneme polievať, keď je zarastená burinou – začneme ju čistiť, keď hrozia škodcovia – rýchlo opravíme bránku, plot. Tieto obrazy v podstate znamenajú rôzne podoby úpadku našich
najbližších vzťahov. Možno je čas sa zastaviť a zamyslieť či venujeme dosť času
a starostlivosti svojej rodine? Prázdniny a čas dovoleniek je príležitosť všeličo zlepšiť v tej našej rodine! Viac času
trávia viacerí členovia spolu, vytvárajme
teda atmosféru lásky a porozumenia
tak, ako nám to prikazuje Božie slovo.
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Júl
Gallo Vladimír			
Leštach Kamil			
Chlebovcová Alena		
Kováč Milan			
Chrtianská Tatiana		
Gallová Anna			
Medla Dušan			
Krankusová Elena		
Kubis Vladimír			
Mäsiarčík Bohuslav Ing.
Beráts Eugen, Ing.		
Iľková Oľga			
Nikerle Michal			
Ivorová Anna			

1.7.
1.7.
6.7.
7.7.
9.7.
12.7.
13.7.
16.7.
17.7.
18.7.
18.7.
23.7.
23.7.
27.7.

August
Sabo Juraj			
Jaroš Štefan			
Gočová Mária			
Dudeková Emília		
Chlebovec Ľubomír		
Simonisová Anna		
Grega Dušan			
Valenčáková Anna		
Mačugová Ľubica		
Valková Emília			
Ondrušová Katarína		

2.8.
5.8.
9.8.
11.8.
13.8.
14.8.
15.8.
17.8.
19.8.
27.8.
28.8.

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
MÁJ – JÚN 2014
Sviatosť Krstu svätého prijali: Laura Kaňuchová, Lea Šikorská
Manželstvo uzavreli: Tímea Szabó a Branislav Chladoň, Ľubomíra
Tessárová a Igor Baláž
Konfirmovaní boli: Barbora Hozzová, Laura Hlopková, Dávid Ivan, Radoslava Michalková, Lenka Mlynarčíková, Nikola Münnichová, Michaela Rezníková, Matej Šlampa, Viktória Timková, Linda Zbellová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Emil Klug (89), Milan Čupka (50)
Redakcia Zborového listu popradských evanjelikov
vám všetkým, milí čitatelia, praje nielen slnkom prežiarené letné dni dovolenky a prázdnin,
ale hlavne dni prežiarené Božou prítomnosťou a
požehnaním.
Prajeme vám, aby ste si dobre oddýchli a tak
nazbierali nové sily. No pritom pamätali aj na
Darcu všetkého dobrého, na Jeho slovo a za všetko Mu ďakovali. Nech nám všetkým aj v tom Pán
Boh pomáha.
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POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
AJ POČAS PRÁZDNIN
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:30 h
mládež – každý piatok o 17:30 h

POZVÁNKY NA ZBOROVÉ A INÉ ZAUJÍMAVÉ AKCIE
Kostol pre verejnosť – pozvanie k službe. Po roku je tu zas čas letných
prázdnin, a tak Modlitebné spoločenstvo bude opäť zabezpečovať sprístupnenie nášho Kostola Svätej Trojice pre verejnosť. Preto sa, s prosbou o pomoc pri
tejto službe i pozvaním do nej, obraciame na tie sestry a bratov, ktorí môžu
pomôcť a sú ochotní obetovať svoj voľný čas Pánu Bohu aj formou dvojhodinových služieb v pondelok, stredu a piatok odpoludnia. Na stole pri východe
z kostola bude k dispozícii tabuľka „rozpis služieb“, kde si môžete zapísať termín/termíny dohľadu v kostole, prípadne sa môžete dohodnúť vo farskom úrade so sestrou Alenou Chlebovcovou. Vopred ďakujeme za vašu ochotnú službu!
3.-6.7. SEMFEST v Necpaloch. Mládežnícke celoslovenské stretnutie s pestrým programom. Téma: Čas na zmenu. Viac info na www.semfest.sk .
17.-20.7. Misijné dni VD v Liptovskom Mikuláši. Téma podujatia: Jeden
za všetkých, všetci za Jedného. Viac info na www.vychodnydistrikt.sk/dni.
27.7. Dištriktuálny deň v Športovej hale Podháj v Martine. Téma stretnutia sa bude dotýkať podstaty pravej služby Bohu, ktorá má moc pretvárať svet.
Popoludnie sa bude niesť v hudobnom duchu v spoločnosti spevokolu Happy
Day z Albrechtíc. Srdečne pozývame.
17.-24.8. Mládežnícky tábor Hladovka 2014. Pozývame dorastencov a
mládežníkov na tábor s témou Si ONline ??? Viac info na www.sionline.wbl.sk
Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Poprade, Námestie sv. Egídia 8/17; tel. farský úrad:
789 587 2; e-mail: ecavpp@stonline.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.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

JÚL
6. Ne.		
		
			
		

09:00 Poprad, 3. nedeľa po Svätej Trojici,
Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa
10:30 Stráže, 3. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatok Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa

13. Ne.		

09:00 Poprad, 4. nedeľa po Svätej Trojici

			

10:00 Sviatosť Večere Pánovej

20. Ne.		

09:00 Poprad, 5. nedeľa po Svätej Trojici

27. Ne.		

09:00 Poprad, 6. nedeľa po Svätej Trojici

			

10:30 Spišská Sobota, 6. nedeľa po Svätej Trojici

AUGUST
3. Ne.		

09:00 Poprad, 7. nedeľa po Svätej Trojici

			

10:30 Stráže, 7. nedeľa po Svätej Trojici

10. Ne.		

09:00 Poprad, 8. nedeľa po Svätej Trojici

			

10:00 Sviatosť Večere Pánovej

17. Ne.		

09:00 Poprad, 9. nedeľa po Svätej Trojici

24. Ne.		

09:00 Poprad, 10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia

31. Ne.		

09:00 Poprad, 11. nedeľa po Svätej Trojici

			

10:30 Spišská Sobota, 11. nedeľa po Svätej Trojici

