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ŽIVÁ CIRKEV
„Deň čo deň jednomyseľne zotrvávali v chráme, po domoch lámali
chlieb a požívali pokrm s plesaním a s úprimným srdcom, chváliac Boha
a tešiac sa priazni všetkého ľudu. A Pán pridával deň čo deň zachránených k tomuto spoločenstvu.“ Sk 2:46-47
Evanjelista Lukáš nám zapísal v knihe Skutky apoštolov štyri charakteristické črty živej cirkvi. Prvá je, že kresťania mali vzťah s apoštolmi.
Zotrvali v ich učení. Prijímali ich zvesť o Ježišovi a podriaďovali sa ich
autorite. Živá cirkev sa vyznačuje vernosťou biblickému učeniu, ktorým
sa riadi v praktickom živote.
Druhá črta je, že mali medzi sebou vzťahy, tvorili spoločenstvo. Navzájom sa zaujímali jeden o druhého, pomáhali si a preukazovali si lásku.
Tretia charakteristika je, že mali osobný vzťah s Bohom. Oslavovali
ho pri lámaní chleba – pri Večeri Pánovej – a na modlitbách. Úprimne
a s radosťou. Formálne i neformálne. Modlili sa slovami žalmov i vlastnými slovami.
Napokon štvrtý znak je, že mali vzťah aj k ľuďom mimo cirkvi. Rozprávali im o Kristovi a živote viery. Zvestovali evanjelium. Venovali sa misii.
Želám si, aby sme aj my, tu v Poprade, boli taká živá cirkev, rástli v poznaní nášho Pána Ježiša, žili v poznanej pravde, navzájom si pomáhali
a o Božej láske svedčili ľuďom, s ktorými žijeme.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

IV. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI
V dňoch 27. – 29. júna sa v Spišskej
Novej Vsi konali IV. Evanjelické cirkevné dni. Boli venované pripomenutiu významnej synody evanjelikov
augsburského vyznania, ktorá sa konala v roku 1614 v neďalekom Spišskom Podhradí.
Spišskopodhradskú synodu pred
400 rokmi sprevádzali – rovnako aj
tohtoročné evanjelické cirkevné dni –
slová Žalmu 133:1: „Hľa, aké dobré, aké
milé je to, keď bratia spolu bývajú!“
Na námestí v Spišskej Novej Vsi
boli vynikajúce podmienky pre realizovanie rôznorodého programu, ktorého sa zúčastnili veriaci evanjelici vo
veľkom množstve.
Ofera zo služieb Božích počas týchto cirkevných dní bola určená Slovenskému evanjelickému a. v. cirkevnému zboru v Budapešti a Celoštátnej
slovenskej duchovnej službe Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, na cieľ, ktorým je príprava V. evanjelických cirkevných dní v rámci X. stretnutia
kresťanov v Budapešti v roku 2016.
V nedeľu sa konali slávnostné služby
Božie v Spišskom Podhradí a v ďalších
zboroch Tatranského seniorátu, kde
slovom Božím v kázni poslúžili hostia
prítomní na IV. evanjelických cirkevných dňoch a vystúpili aj spevokoly.
Brat farár Ladislav Fričovský pri tejto slávnostnej udalosti napísal báseň,
ktorú uverejňujeme:
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Poďte ku mne všetci!
Poďte ku mne všetci!
K sebe voláš, Pane,
aj nás, svoje dietky
slabé, ustráchané,
ktoré prúdy sveta
sebou nesú, berú.
Diabol nami zmieta,
otriasa nám vieru.
A námaha naša?
Márna býva pri tom.
Vzďaľuje sa spása
jak noc za úsvitom.
Pozri na nás, Kriste,
cirkev svoju milú.
Buď nám útočisko.
Daj nám Ducha silu,
by sme ukončili
všetky bludné púte
a u Teba našli
si odpočinutie.

BOHATÁ DUCHOVNÁ ŽATVA
Zuzana Hybenová
Dni od konca júna a počas júla môžeme nazvať bohatou duchovnou
žatvou. V našom chráme sme mohli
počúvať kázne brata farára M. Findru
na biblický text z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia o blahoslavenstvách a
dozvedieť sa, čo nám nimi Božie slovo
hovorí. Okrem toho sa konalo množstvo aktivít organizovaných ECAV
alebo Východným dištriktom našej
cirkvi.
V dňoch 27. – 29. júna sa v Spišskej
Novej Vsi konali IV. Evanjelické cirkevné dni. Programy boli rôznorodé
a každý si mohol vybrať podľa svojho
záujmu. O tomto podujatí viac píšeme na inom mieste.
V dňoch 4. – 6. júla sa v poľskom
Vroclave uskutočnilo stretnutie kresťanov. Škoda, že sme nemali možnosť
zúčastniť sa.
V dňoch 17. – 20. júla sa v Liptovskm Mikuláši konali tohtoročné
Misijné dni VD na tému „jednota v
rodine i cirkvi“. Podujatie sprevádzal
starozmluvný biblický príbeh o Jo-

zefovi a jeho komplikovaných rodinných vzťahoch. Príklad celého Jozefovho života mal viesť k zamysleniu
sa nad významom duchovného smerovania rodiny a dôležitosťou jednoty
v živote rodiny aj cirkvi. Program bol
ladený pre všetky vekové kategórie od
detí cez mládež, mladé rodiny s deťmi
až po starších ľudí.
V sobotu 26. júla boli v Prešove ordinovaní a za kazateľov slova Božieho
vyslaní piati novokňazi našej cirkvi.
Sme za nich Pánu Bohu vďační a prosíme o požehnanie ich služby v cirkevných zboroch.
V poslednú júlovú nedeľu sa už tradične koná Dištriktuálny deň VD. Ten
tohtoročný bol 27. júla v Martine.
Z napísaného vidíme, že to nebol
len mesiac oddychu a dovoleniek, ale
aj bohatej duchovnej žatvy. Na mnohých akciách sa zúčastnili aj naši cirkevníci. Z každého podujatia či nedeľných bohoslužieb si odnášajme
čo najviac do svojho života, aby naša
viera silnela a rástla. Nech nám v tom
sám Pán pomáha.

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Návšteva z Prahy
V 9. nedeľu po Svätej Trojici sme v chráme privítali prof. Dr. Jána Štefana z Prahy, ktorý poslúžil kázňou slova Božieho.
Na príklade uzdravenia chorého pri jazere Betezda (5. kapitola Jánovho evanjelia)

kazateľ poukázal na to, že tak, ako tento
nemal nikoho, čo by ho zaniesol do jazera,
aby sa uzdravil, aj dnes je podobná situácia. Dnešní ľudia konzumu nehľadajú ani
druhých ľudí a Ježiša už vôbec. Je potrebné, aby sme sa utiekali k Ježišovi Kristovi,
lebo len pri ňom končí cesta opustenosti.
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Návšteva z Budapešti
Náš CZ 29. júna privítal vo svojom
chráme sestru Hildu Gulácsiovú Fabulyovú, farárku slovenského evanjelického
a. v. cirkevného zboru v Budapešti. Bola
hostkou IV. evanjelických cirkevných dní
v Spišskej Novej Vsi. Vypočuli sme si od
nej kázeň Slova Božieho na text z 2. kapitoly starozmluvného proroka Abakuka.
Okrem iného spomenula, že Slováci v Maďarsku sa usilujú zachovať tradície predkov. Pri príchode do novej vlasti si priniesli Tranoscius a Bibliu, aby sa
mohli modliť a spievať. Usilovali sa čím
prv postaviť si kostol a školu, aby sa aj ich
deti mohli vzdelávať a zachovávať vieru v
Boha. Z kazateľne sme počuli – a mohli
sme si prečítať aj v časopise „Budapeštiansky SLOVÁK“, ktorý sestra farárka doniesla – že kostol už stratili a teraz majú malú
kaplnku (pôvodne tam bola prvá slovenská škola). Málopočetný zbor v Budapešti
je jediný slovenský evanjelický CZ v Maďarsku. Prosila o modlitby za tento zbor

a zároveň pripomenula, že v roku 2016
sa v Budapešti bude konať X. stretnutie
kresťanov. Jeho súčasťou by mali byť aj V.
evanjelické cirkevné dni, na ktoré sestra
farárka už teraz srdečne pozývala.
Nedeľa pokánia
V 10. nedeľu po Svätej Trojici sme si pripomenuli zničenie jeruzalemského chrámu rímskym vojskom v roku 70 nášho letopočtu. V kázni na text Luk 13:1-9 sme
boli vyzvaní k zamysleniu sa, lebo jeruzalemský chrám bol zničený preto, že ľudia nerobili pokánie zo svojich skutkov.
Kajúcnosť má byť životný štýl kresťana.
V podobenstve o figovníku bez ovocia vidíme, že Pán Ježiš trpezlivo očakáva ovocie pokánia, veď nerodiaci strom ešte rok
ponechá a očakáva, že snáď prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytne. Každý z nás
môže niečo vo svojom živote zmeniť k
dobrému; Nedeľa pokánia nás na to upozorňuje!

DAR 100-ROČNÉHO ŽIVOTA
Zuzana Hybenová
Brat farár L. Bednár a sestra Z. Hybenová za zborovú diakoniu, s veľkou
vďakou voči Pánu Bohu, navštívili našu
cirkevníčku, sestru Katarínu Ondrušovú, aby jej zablahoželali k storočnému
jubileu. Je to skutočne veľká Božia milosť dožiť sa takéhoto veku pri dobrom
duševnom i fyzickom zdraví. Jubilantka sa narodila vo Švedlári v evanjelickej
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rodine. Bolo ich desať detí, Katarína
bola v poradí ôsma. Keďže pochádzala
z nemeckej rodiny, jej súrodenci museli opustiť Slovensko v rámci odsunu Nemcov. Katarína nemusela odísť,
lebo už bola vydatá za Slováka. Mnohí
starší si určite spomenú na predavačku v novinovom stánku na železničnej stanici a dva roky mali Ondrušovci svoj novinový stánok aj na námestí. Spolu s manželom radi prichádzali

do popradského chrámu. Manžel bol
aktívny v zbore ako presbyter a zborový dozorca. Zomrel v roku 1975. Sestra
Ondrušová potom žila so svojou jedinou dcérou Lýdiou Lučivjanskou, ktorá sa o ňu obetavo stará doteraz. Rodina sa rozrástla o dve vnučky, štyroch
pravnukov a jedného prapravnúčika.
Ku krásnemu a vzácnemu životnému
jubileu blahoželáme sestre Kataríne
Ondrušovej aj prostredníctvom zborového časopisu v mene celého popradského cirkevného zboru. Nech ju i dcéru, ktorá sa v septembri dožije 80-tich
narodenín, Božia milosť sprevádza i
naďalej a spolu so žalmistom prosíme:
„Nezavrhni ma v čase staroby a keď mi
sila mizne, Ty ma neopusť!“ (Ž 71:9)

HLBOKO V SRDCI ČÍNY
Zuzana Hybenová
V rámci edície Kresťanskí hrdinovia kedysi a dnes vydalo Vydavateľstvo VIVIT v Kežmarku pre MoS
ECAV na Slovensku životopisnú publikáciu Hudsona Taylora Hlboko v
srdci Číny. Syn metodistického farára v Anglicku pozval Pána Ježiša
do svojho života ako mladý chlapec.
Jeho matka a tiež jeho mladšia sestra sa za neho vytrvalo modlili, aby
sa stal veriacim kresťanom. Pán Boh

vypočul ich modlitby a on pochopil,
že ho posiela za misionára do Číny.
Začal sa pripravovať, aby tam mohol
vycestovať. Učil sa po latinsky, grécky, čínsky, študoval medicínu a čítal
Bibliu. Čo všetko ho postretlo a ako
mu Pán Boh, ku ktorému sa vytrvalo modlil, pomáhal v jeho službe, sa
môže čitateľ z tejto knižočky dozvedieť po jej prečítaní. Je to príbeh predovšetkým o sile viery v moc modlitby. Poučme sa z toho!
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JUBILEUM V CIRKEVNOM ZBORE VYSOKÉ TATRY
Zuzana Valeková
Aj nám, Popradčanom, sú blízke
a srdcu milé evanjelické kostolíky vo
Vysokých Tatrách a naše oči na nich
s potešením spočinú, keď okolo nich
prechádzame. Pri výletoch do našich veľhôr či cestou na túry nám pripomínajú našu „túru týmto pozemským životom“ a ich štíhle veže nás
krížmi správne smerujú do nebeskej vlasti. Neraz do týchto kostolíkov
radi prichádzame aj na služby Božie,
preciťujúc aj to vysokohorské miesto
vyššie a bližšie k nášmu Bohu.
Dostala sa mi do rúk pekná báseň
Jána Soloviča Naše katedrály, veno-

vaná vysokotatranským kostolom,
ktorou chcem potešiť i čitateľov nášho časopisu. Báseň je na pohľadnici s fotkou evanjelického kostola v
Tatranskej Lomnici, a bola vydaná
pri príležitosti 25. výročia pôsobenia
brata farára Pavla Kušníra v CZ ECAV
Vysoké Tatry 1. augusta t. r.
S vďakou Pánu Bohu sa aj my tešíme z požehnaného pôsobenia brata
farára Kušníra, ktoré dobre charakterizujú slová proroka Nehemiáša:
„Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vaša sila.“ (Neh 8:10) Nech
náš Pán aj naďalej žehná tento bratský cirkevný zbor i jeho duchovného
pastiera.

NAŠE KATEDRÁLY
Ján Solovič
(venované ev. a. v. kostolom vo Vysokých Tatrách)
Sto rokov tu už stoja,
malé, skromné, bez orloja,
pod úpätím najmenších veľhôr svetadielu
predkovia naši vizitku skvelú
nám tu zanechali.
Niet v nich oltárov zlatých,
sú bez mramorových svätých,
len Božie slnko krášli ich biele steny
obrazmi takej veľkej ceny,
že ukradnúť ich nemožno.
V pohode leta, v závejoch zimy,
ich zvony srdcami zvučnými
volajú počúvať dobré slovo
vzácne posolstvo Kristovo
v Jeho milých príbytkoch.
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DIAKONIA – SLUŽBA LÁSKY
Zuzana Hybenová
Diakonia je služba Bohu cez praktickú starostlivosť o blížneho, a to tak
po telesnej i duchovnej stránke. Pán
Ježiš povedal: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25:40).
Práve Pán Ježiš predstavil nové chápanie Božieho zákona formou služby blížnym, ktorá sa stala naplnením Jeho poslania na zemi. Potreba
služby je taká naliehavá, že je zaznamenaná vo všetkých štyroch evanjeliách. Ideálny kresťanský zbor, ako
nám ho predstavuje Nový zákon, je
taký, kde každý slúži podľa darov od
Boha a robí tak celým srdcom.
Aj náš CZ sa usiluje prostredníctvom zborovej diakonie slúžiť našim
starším či chorým členom formou
návštevnej služby. Návštevy sú vítané
a potešia i povzbudia najmä tých, ktorým zdravotný stav už nedovoľuje prichádzať do bratsko-sesterského spoločenstva. Popradský CZ je veľký rozlohou i počtom starších členov a sestry, ktoré návštevnú službu obetavo a
s láskou vykonávajú, už tiež prichádzajú do veku, v ktorom im zdravotný stav nie vždy dovoľuje konať službu blížnym. Z tohto dôvodu sa obraciame na mladšie ochotné sestry –
ale môžu to byť aj bratia – s prosbou,
aby sa zapojili do diakonickej služby.
Pri mnohých stretnutiach zažijú sestry veľké duchovné povzbudenie aj od
tých, ktorých prišli navštíviť. Všetko
vkladáme do Božích rúk a v modlitbách prosíme o pomoc, lebo On môže
urobiť omnoho viac, ako my prosíme
alebo rozumieme (Ef 3:20).

Evanjelická diakonia našej cirkvi
sa v blízkom stredisku ED „Dom na
polceste vo Veľkom Slavkove“ venuje prevažne mladým chlapcom, ktorí sú sami a bez rodinného zázemia
sú odkázaní na pomoc iných. Chlapcov tam vedú k poznaniu Pána Boha
a získavaniu pracovných návykov. Aj
náš CZ ich zamestnáva pri stavebných prácach, ktoré potrebuje vykonať, pričom nechýba odborný dohľad.
Časopis Diakonia.sk, v súvislosti s
Medzinárodným rokom rodiny, priniesol odpovede niektorých obyvateľov tohto strediska, ktorí nie sú so
svojimi rodičmi.
Martin, 23-ročný, od narodenia
bol v detskom domove: „Rodinu som
vôbec nevidel. Chcel by som stretnúť
mamu alebo otca. Tu, v Dome na polceste, sme všetci ako rodina. Dávajú
mi príklad, pomáhame si navzájom
žiť spoločný život.“
Ivan, 20-ročný, od troch rokov
umiestnený v detskom domove: „Rodina pre mňa neznamená nič, lebo
zlyhali. Svojej rodine, keď si ju raz
založím, chcem dať strechu nad hlavou, zdravie a lásku.“
Martin, 31-ročný, vyrastal v rodine: „Rodina znamená pre mňa veľa
vecí – istotu, zázemie. Tu, v zariadení, sa učím zodpovednosti, mám
strechu nad hlavou, som obklopený
ľuďmi, ktorí veria v Boha a cez tú vieru ma posúvajú ďalej v živote, osobnostne aj pracovne.“
Želáme, nech Pán Boh žehná každú službu blížnym, ktorá je vykonávaná aj prijímaná s láskou.
7

OPUSTENÉ KOSTOLY HORNÉHO SPIŠA
Anna Chábová
Kniha Františka Šťastného „Opustené kostoly Horného Spiša“ mapuje
15 kostolov, v ktorých sa v súčasnosti len sporadicky konajú služby Božie
alebo sa vôbec nekonajú. Na prezentácii tejto knihy sme sa stretli l6. augusta v jednom z týchto opustených
evanjelických kostolov v Toporci. Na
slávnostných službách Božích kázal
dôstojný emeritný biskup Ján Midriak. Bohoslužby viedli: senior Tatranského seniorátu Roman Porubän
, duchovní Ľubica Sobanská, Mária
Kováčová, Jozef Vereščak a Karolína
Konopeusová z Bratislavy.
Publikácia predstavuje kostoly,
ktoré zostali opustené po nedobrovoľnom odsune nemeckých evanjelikov v roku 1945. Tieto kostoly reprezentujú život a vieru našich predkov,
ktorí tu žili stáročia a ktorí ich postavili po tvrdých bojoch o náboženskú slobodu. Dnes stojíme pred vážnym problémom, aby proces chátrania neskončil úplným zánikom týchto stavieb.
Toporecký kostol je z týchto opustených kostolov najlepšie udržiavaný
a komplexne zrekonštruovaný. Veľkú zásluhu na tom má sestra farárka Sobanská, ktorá porozprávala prí-

hodu z deväťdesiatych rokov minulého storočia. Kostol, ktorý bol vtedy v dezolátnom stave, navštívila v
Nemecku žijúca rodáčka z Toporca,
pani Kuchtová s dcérou. Pani farárka s pani Kuchtovou vtedy pokľakli
pred zničený oltár a modlili sa. Keď
sa dvaja spolu modlia za tú istú vec,
Pán Boh je s nimi a vypočuje ich. A
tak sa stalo i v tomto prípade. Rodáci v Nemecku urobili zbierku a kostol
sa podarilo zrekonštruovať. Obnovený chrám posvätil 30.5.1999 biskup
Východného dištriktu ECAV Ján Midriak. Aj náš popradský spevokol pri
tejto príležitosti spieval na Božiu slávu. Toto je šťastnejší príbeh jedného
z 15-tich kostolov.
Ale čo s tými (napr. v Lomničke,
Tvarožnej, ...), ktoré už skoro nie sú,
alebo sú v dezolátnom stave? Výstraha pre nás je v tom, že ak od zmyslu
a poslania týchto stavieb ľud odbočí, ak sa Bohu spreneverí, ak ich vyhlási len za kultúrnu pamiatku, tak
všetka hrdosť a uveličenie, ktoré boli
pri zrode týchto stavieb alebo pri ich
oprave, vyjde navnivoč. A ak tu nebude ľud, ktorý by sa stretával na oslavu
Boha a počúvanie Kristovho evanjelia, bude zbytočné úsilie o záchranu
týchto opustených kostolov.

MLÁDEŽ – NAŠA BUDÚCNOSŤ
Zuzana Hybenová
Z kostolných lavíc sa vytrácajú
starší cirkevníci a narastajú obavy, či
ich bude mať kto nahradiť. Je pravda,
že mladšia generácia je zastúpená v
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menšom počte, ale v kostole je prítomná. Chceme predstaviť niektorých z nich, ktorí nielenže prichádzajú na služby Božie, ale sa zapájajú
aj do rôznej služby v CZ:
Anička Gallová a Barborka Nit-

schová sa s ďalšími venujú práci s
deťmi v nedeľnej besiedke. Ochotne slúžia čítaním biblických textov a
spevom; Barborka veľmi pekne recituje a Anička hrá na husliach. Obidvom želáme úspechy v škole, aby
nezabúdali na darcu všetkej múdrosti a prichádzali do kostola.
Miško Nikerle má záľubu v hre na
organe. Keď je to potrebné, ochotne a rád pomôže na službách Božích
i pri sprevádzaní spevokolu. Mnohí
možno nevedia, že tento mladý organista celý jún (pre neprítomnosť sestry kantorky Krajniakovej) na službách Božích sprevádzal spev chrámového zhromaždenia. Miškovi želáme, aby sa mu darilo pri štúdiu na
vysokej škole a naďalej aj pri hre na
organe.
Mladý Miško Findra, aj s ostatnými svojimi súrodencami, pravidelne
prichádza do nášho chrámu. Zapája
sa do čítania biblických textov a keď
bolo treba, prijal aj službu pri predaji cirkevných časopisov a literatúry. Jemu aj všetkým mladým cirkevníkom želáme Božie požehnanie v
škole pri štúdiu, v osobnom živote aj
pri každej službe.
Jožko Dubašák prichádza tiež do
svojho chrámu. Patrí k tým cirkevníkom, ktorí radi slúžia tam, kde treba.
Poslúži čítaním biblických textov, v

prípade potreby zastúpi aj brata kostolníka. Jožko je aj dobrý športovec,
behá za klub „AK Steeple Poprad.
Blahoželáme mu k nedávnemu víťazstvu na 37. ročníku „Malého štrbského maratónu“ na 10-kilometrovej trati. Popri svojom športovaní sa venuje
aj trénovaniu mladých chlapcov. Pri
tréningoch využíva možnosť hovoriť
o svojej viere v Boha a pozýva ich do
kostola na služby Božie. Chlapci radi
napodobňujú svojho trénera.
Cestou nášho časopisu ďakujeme
týmto mladým sestrám a bratom a
želáme im, aby vo svojej viere a horlivosti aj naďalej napredovali a slúžili Pánovi svojimi obdarovaniami, ako
to prikazuje slovo Božie.
Pre povzbudenie sme pochválili niekoľkých mládežníkov, ktorí,
okrem účasti na službách Božích,
svojimi schopnosťami radi poslúžia nám všetkým. Tešíme sa však zo
všetkých mladých členov nášho zborového spoločenstva, pravidelne prichádzajúcich na služby Božie, kde si
spoločne utvrdzujeme svoju vieru a
aj ju prezentujeme. Veď omnoho lepšie je v chráme, keď je zaplnený a v
bratsko-sesterskom spoločenstve sa
môžeme vzájomne povzbudzovať vo
viere v nášho Pána Ježiša Krista a láske k našej cirkvi.

SPRÁVA Z DORASTOVO-MLÁDEŽNÍCKEHO TÁBORA
HLADOVKA 2014
Michal Findra mladší
V dňoch 17. až 24. augusta sa štyria
mládežníci z nášho zboru, spolu s bratom mládežníckym farárom Michalom
Findrom, zúčastnili na tábore v maleb-

nej oravskej dedine Hladovka. Tento
tábor s témou “Si ONline?“ pripravili mládežníci zo Štrby. Brat farár Findra mal pre spolupracovníkov v tábore
úvod do každodenných modlitieb a zamyslení nad biblickým Jozefom.
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Pestrý program pobytu nás viedol
k hlavnej myšlienke: či ako kresťania
sme napojení na Pána Ježiša, teda, či
sme s našim Spasiteľom „ONline“. Jednotlivé dni boli smerované na konkrétnu oblasť života kresťana, v ktorej je napojený na Krista. Týkalo sa to
hudby, športu, dobrodružstva, vzorov,
rodiny a priateľov, lásky. K jednotlivým témam nám vždy večer poslúžil iný hosť, ktorý nás motivačne viedol do vzťahu s Pánom Ježišom v danej oblasti. Aj celé dni boli venované
napríklad hudbe alebo športu či dobrodružstvu ...

Počas pobytu v tábore sme prežili požehnaný čas, tešili sme sa zo
stretnutí po roku, ale najmä sme sa tešili z možnosti napojiť sa priamo na
nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

DETSKÝ SENIORÁTNY TÁBOR
Alena Findrová
V dňoch 29.6. až 4.7. sa aj deti z
nášho CZ zúčastnili na seniorátnom
detskom tábore. Téma tábora bola:
Boh – darca života. Spolu sme sa zamýšľali nad piatimi témami:
1. Božia zmluva s Nóachom
2. Podobenstvo o dvoch synoch
3. Príbeh o dvoch uzdravených ženách
4. Príbeh o dobrom pastierovi
5. Podobenstvo o štvorakej pôde a
horčičnom zrne.
Každý deň ráno po raňajkách sme
mali zamyslenie nad témou dňa. Túto
sme deťom približovali v krátkom
divadelnom vstupe v podaní vedúcich. Potom sa už venovali duchov10

ným aplikáciám, s ktorými poslúžili
sestra Ľubka Matisová, sestra Alenka
Findrová, brat Ján Matis, sestra Vladka Michalková a sestra Stanka Marušinová. Po téme sme mali študijné
skupinky, v ktorých boli deti rozdelené podľa veku. Tam sme sa prakticky
rozprávali o biblickej téme a ako ju začleniť do nášho života. Pred obedom
sme mali väčšinou športovo-tematické hry, ktoré pripravovali bratia Villi Kičin a Aďo Čajka. Pomáhali sme
Nóachovi s privádzaním zvierat do archy, hľadali sme sto stratených ovečiek, hrali sme sa so strateným synom
na markety (obchody aj s pašovaným
tovarom).
Jedno popoludnie sme boli na výlete v Betliari. Popoludnia sme trávili
pod vedením Majky Andrašovej v kre-

atívnom tvorení – vyrábali sme si obaly na pracovné listy, rámik na fotografiu aj ovečku. Večer sme sa tiež spolu
hrali a na záver dňa nám sestra Ľubka
čítala večerníčkový príbeh na pokračovanie. Hudbu mal na starosti Cinko
Čajka. Popri ňom vzniklo počas tábora niekoľko hudobných telies, ktoré
nám večer predstavovali svoju vlastnú
tvorbu na gitarách a bubnoch, dokonca vymýšľali aj piesne o táborových

vedúcich. O naše zdravie sa po celý
čas dobre staral ujo Braňo Klein.
Táto táborová atmosféra sa skončila v piatok 4.6. v našom popradskom
kostole, kde si rodičia prišli po svoje deti a my sme im poslúžili krátkou
hudobnou ukážkou z tábora.
Vďaka Pánu Bohu za krásne prežité chvíle a už teraz sa tešíme na ďalší
tábor o rok.

MODLITBA
Charles Spurgeon
„A povedal im podobenstvo, ako sa im
treba vždy modliť a neochabovať.“ Lukáš
8:1
Kresťan sa má vždy modliť a neochabovať. Ježišova cirkev dostala úlohu konať ako jej Pán a to zahŕňa aj príhovorné
modlitby. Cirkev je kňazom sveta. Stvorenie je nemé, ale cirkev je jeho ústami. Modlitba je privilégium cirkvi. Brány milosti sú vždy otvorené pre jej prosby a nikdy sa nevrátia nevypočuté. Pre
ňu bola roztrhnutá chrámová opona,
pre ňu bol oltár pokropený krvou. Boh
ju neustále pozýva, aby mu prednášala
svoje prosby. Či odmietne privilégium,
ktoré by jej anjeli mohli závidieť? Či
nie je nevesta Kristova? Či nemôže kedykoľvek prísť za Kráľom? Nechá túto
predrahú výsadu nevyužitú?
Cirkev sa vždy potrebuje modliť. Stále je niekto, kto klesá. Stále je niekto,
kto upadá do otvoreného hriechu. Sú

ovečky, ktoré potrebujú pomoc Pastiera. Za silných sa treba modliť, aby nespyšneli. Za slabých, aby si nezúfali.
Aj keby sme sa modlili 24 hodín denne celý rok, nedošli by nám námety na
modlitby. Či sme niekedy bez chorých
a chudobných, smutných a pochybujúcich? Sme niekedy bez prosieb o obrátenie príbuzného, obnovu odpadlíka,
spásu hriešnika? Vo svete, kde milióny
hriešnikov ležia mŕtvi v hriechu, vo svete plnom, krutosti, diabolských skutkov, ak sa cirkev nebude modliť, ako
ospravedlní toto zanedbanie povolania
svojmu milujúcemu Pánovi?
Nech je cirkev stála vo svojich modlitbách a nech každý veriaci pridá svoj
halier do pokladu modlitby.
Modlitba: Trojjediný Bože, ktorý svojou milosťou vo mne prebývaš, klaniam
sa Ti a, prosím, daj, aby sme Tvoje sväté pravdy v modlitbe pochopili a cez ne
boli s Tebou spojení a Tebou posvätení.
V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.
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DETSKÉ OKIENKO
Alena Findrová
Nový školský rok začnime s týmto odkazom od Pána Boha. Nech ti je tento odkaz posilnením do celého školského roka. Jeho znenie ti odhalí Morseova abeceda. Správne riešenie môžeš odovzdať do schránky v kostole. Riešiteľov
odmeníme.
P.S.: Podpíšte sa morzeovkou.
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PÄŤ DOKTRÍN REFORMÁCIE
Zuzana Valeková
Protestantská reformácia vyplývala zo štyroch základných otázok respektíve doktrín, o ktorých boli reformátori presvedčení, že sa v nich rímskokatolícka cirkev mýli. Tieto štyri
otázky či doktríny sú: Akým spôsobom dochádza k spaseniu človeka? V
čom spočíva náboženská autorita? Čo
je cirkev? A čo je podstata kresťanského života? V rámci odpovedí na tieto
otázky protestantskí reformátori ako
boli Martin Luther, Ulrich Zwingli,
John Calvin a John Knox stanovili to,
čo je známe ako „Päť solas” (sola ako
latinský výraz pre slovo jedine) reformácie. Týchto päť bodov doktríny bolo
ústrednou myšlienkou protestantskej
reformácie a bolo to práve tých päť základných biblických doktrín, na základe ktorých sa títo protestantskí reformátori postavili proti rímskokatolíckej cirkvi, pričom odporovali požiadavkám, aby odvolali svoje učenie, aj
za cenu straty života. Je to týchto päť
základných doktrín protestantskej reformácie:
1. „Sola Scriptura” alebo Jedine Písmo: potvrdzuje biblickú doktrínu, že
jedine Biblia je výhradná autorita pre
všetky záležitosti viery a praktického
života. Písmo a jedine Písmo je štandardom, na základe ktorého sa musia
posudzovať všetky učenia a doktríny
cirkvi. Tak, ako Martin Luther výrečne povedal, keď bol vyzvaný, aby odvolal svoje učenie, „Pokiaľ nebudem
presvedčený na základe Písma a pros-

tého rozumu – nebudem akceptovať
autoritu pápežov a koncilov, pretože si
navzájom odporujú - moje svedomie
je otrokom Božieho Slova. Nemôžem
odvolať a ani nič neodvolám, pretože
ísť proti vlastnému svedomiu by nebolo ani správne ani bezpečné. Tak mi
Boh pomáhaj. Amen“.
2. „Sola Gratia”, Spasenie jedine milosťou: potvrdzuje biblickú doktrínu,
že spasenie sa získava jedine Božou
milosťou a že sme zachránení pred
Jeho hnevom jedine Jeho milosťou.
Božia milosť v Kristovi je nielen nevyhnutná, ale je absolútne jediná účinná
príčina spasenia. Táto milosť je nadprirodzené dielo Ducha Svätého, ktorý nás privádza ku Kristovi, tým, že
nás oslobodzuje od otroctva hriechu
a kriesi nás z duchovnej smrti k duchovnému životu.
3. „Sola Fide”, Spasenie jedine vierou: potvrdzuje biblickú doktrínu, že
ospravedlnenie sa získa jedine milosťou prostredníctvom samotnej viery
kvôli samotnému Kristu. A to sa udeje vierou v Krista, keď Jeho spravodlivosť sa pričíta nám ako jediné možné
uspokojenie Božej dokonalej spravodlivosti.
4. „Solus Christus”, Jedine v Kristovi:
potvrdzuje biblickú doktrínu, že spasenie sa nachádza v samotnom Kristovi a že Jeho bezhriešny život a náhradné odčinenie našich hriechov samotné postačujú na naše ospravedlnenie
a zmierenie s Bohom Otcom. Keby sa
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neohlasovalo zástupné dielo Krista a
nevyžadovala sa viera v Krista a Jeho
dielo, to by nebolo evanjelium.
5. „Soli Deo Gloria”, Jedine z Božej
milosti: potvrdzuje biblickú doktrínu,
že spasenie je z Boha a dokonal ho Boh
jedine kvôli svojej sláve. Potvrdzuje,
že ako kresťania Ho musíme neprestajne oslavovať a žiť naše celé životy
pred tvárou Boha, pod autoritou Boha
a jedine na Jeho slávu.
Týchto päť dôležitých a základných
doktrín je podstata protestantskej reformácie. Stoja v centre toho, v čom sa

rímskokatolícka cirkev zmýlila vo svojej
doktríne a prečo bola protestantská reformácia nevyhnutná na návrat cirkevných zborov po celom svete k správnej
doktríne a biblickému učeniu. Sú rovnako dôležité pri hodnotení cirkvi a jej
učenia dnes ako boli aj vtedy.
V mnohých ohľadoch sa väčšina protestantského kresťanstva musí
viesť k návratu k týmto základným
doktrínam viery, podobne ako k tomu
reformátori vyzvali rímskokatolícku
cirkev v šestnástom storočí.

PAMIATKA REFORMÁCIE
Martin Rázus
Svetlo pravdy Tvojej, Bože Hospodine,
nikdy nevyhasne, v tmách sa nerozplynie.
Dopustíš i mraku sadnúť na svet duší,
no rek silný vždy ho v Tvojom mene skruší.
Tak ho rozbil niekdy muž dľa Tvojho slova –
zrodila sa cirkev, svitla doba nová.
Na tie slávne deje zbožne spomíname
s prehlbokou vďakou v tichom našom chráme.
Ó, sväť s nami, Pane, žehnaj svojmu dielu,
utvrď vieru v nás a popraj myseľ smelú!
Za čistotu slova stáť, i za sviatosti –
až sa časy zmenia,
svätosť presvedčenia
spojí nás tam s Tebou nebies na výsosti!

Všetkým žiakom a študentom
Božiu ochranu a múdrosť do nového školského roka,
rodičom veľa trpezlivosti a lásky k
svojim deťom želá
redakčný kolektív Zborového listu
popradských evanjelikov
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
September

Október

Harvanová Monika		
Štefániková Oľga		
Fabíny Ľubomír		
Fabíny Robert			
Hudák Ján			
Záhoranská Mária		
Pabišová Rozália		
Griger Dušan			
Lučivjanská Lýdia		
Rusnačko Michal		
Vallušová Viera		
Omastová Mária		

3.9.
3.9.
4.9.
4.9.
10.9.
13.9.
22.9.
22.9.
22.9.
25.9.
26.9.
26.9.

Leštachová Ľubica		
Nitschová Gizela		
Soláriková Anna, Mgr.		
Roško Ladislav			
Čáky Ján			
Pastrňák František		
Gonos Ondrej			
Kriško Ján			
Hrehorová Amália		
Práznovská Viera		
Hulka Tomáš, Ing.		
Podolská Marianna		
Gažura Jaroslav		

7.10.
7.10.
10.10.
10.10.
12.10.
14.10.
18.10.
19.10.
22.10.
25.10.
29.10.
31.10.
31.10.

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
JÚL - AUGUST 2014
Sviatosť Krstu svätého prijali: Ivana Antalová, William Gordan,Linda Klembarová, Timea Ružičková, Artur Drahovský a Tamara Molčanová.
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Milan Valek (69), Anny Vyšná
(96), Emília Wernerová (93) a Zuzana Kuzmíková (81).

POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
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 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích
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

SEPTEMBER
4. Št.
7. Ne.
		
11. Št.
14. Ne.
		
18. Št.
21. Ne.
24. St.
25. Št.
		
28. Ne.
		

18:00
09:00
10:30
18:00
09:00
10:00
18:00
09:00
15:00
15:00
18:00
09:00
10:30

Poprad, biblická hodina
Poprad, 12. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 12. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 13. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, 14. nedeľa po Svätej Trojici
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 15. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 15. nedeľa po Svätej Trojici

OKTÓBER
2. Št.
5. Ne.
		
9. Št.
12. Ne.
		
16. Št.
19. Ne.
23. Št.
26. Ne.
		
		
28. St.
29. Št.
31. Pi.

18:00
09:00
10:30
18:00
09:00
10:00
18:00
09:00
18:00
09:00
10:30
14:00
15:00
15:00
18:00

Poprad, biblická hodina
Poprad, 16. nedeľa po Svätej Trojici; Poďakovanie za úrody zeme
Stráže, 16. nedeľa po Svätej Trojici; Poďakovanie za úrody zeme
Poprad, biblická hodina
Poprad, 17. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, 18. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 19. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, Pamiatka posvätenia chrámu
Sviatosť Večere Pánovej pre jubilantov
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, biblická hodina
Poprad, Pamiatka reformácie

