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ADVENTNÝ ČAS
Čas neúnavne plynie a my sa o chvíľu ocitneme v adventnom
období. Adventné obdobie trvá štyri týždne pred Vianocami. Je to
čas prípravy na slávenie Spasiteľovho narodenia.
Advent usmerňuje naše myšlienky na príchod Pána Ježiša. Na
ten prvý, ktorý si pripomíname, na ktorý sa tešíme a ktorý sa stal
v dnešnej konzumnej dobe viac obdobím nákupov a vonkajšej výzdoby ako vnútorného utíšenia intenzívnejším premýšľaním nad
Božími zasľúbeniami a osobnými modlitbami. V rýchlom tempe
súčasnej doby ani nestíhame rozlišovať medzi vecami a hodnotami, ktoré sú podstatné a ktoré sú nepodstatné, medzi vecami dôležitými a zbytočnými.
Ale Advent má aj druhý rozmer, na ktorý väčšina ľudí zabúda –
očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša. Ako cirkev si pripomíname, že Pán Ježiš neodišiel k svojmu Otcovi natrvalo, ale že sa
vráti späť v sláve a moci, a ktorého autoritu a moc uznajú všetci
bez rozdielu presvedčenia a spoločenského postavenia. On príde
ako sudca, ktorý spravodlivo posúdi život každého človeka. Keď si
toto uvedomujeme, snažíme sa žiť svoj každodenný život tak, aby
sme sa Bohu ľúbili a ľuďom boli naozaj blížnymi.

Dr. Libor Bednár, zborový farár

LÁSKA KRISTOVA NÁS SPÁJA
Zuzana Hybenová
S mottom Kristovej spájajúcej lásky
sa 15. septembra v Mengusovciach konal Deň Tatranského seniorátu (TaS).
Tamojší evanjelický kostol bol zaplnený do posledného miesta, a to i na státie. Vďaka tomu, že vedenie nášho CZ
zabezpečilo na toto podujatie odvoz
autobusom, mohlo sa ho zúčastniť 20
našich cirkevníkov.
Brat farár Michal Findra uvádzal
celý program tohto dňa a mal aj úvodnú pobožnosť na text 1J 4:7-12 o pravej a falošnej láske. Poukázal na to,
že apoštol Ján vo svojich listoch práve
na základe lásky zdôvodňuje kresťanstvo a tiež aj morálnu a sociálnu oblasť,
teda správanie sa voči ľuďom.
Po úvodnej pobožnosti nasledovala práca v skupinách nad témou dňa.
Spoločenstvo sa rozdelilo na štyri skupiny: deti, mládežníci, stredná generácia a staršia generácia. Každá skupina
mala svojho vedúceho. Boli to hostia,
ktorí svoju funkciu vynikajúco zvládli.
Skupinu staršej generácie, ktorá
bola najpočetnejšia, viedol brat farár
Ondrej Kolárovský z Košíc. Pri hľadaní odpovedí na položené otázky sa aktívne zapojili aj prítomní. Otázky zneli: Čo môže staršia generácia ponúknuť
mladším? Čím môžu obohatiť mladí ľudia starších? Čo bráni vo vzájomnom porozumení starších a mladších?
Bolo by užitočné, aby na tieto otázky
odpovedali aj čitatelia nášho zboro2

vého časopisu a mohli tak hľadať ako
zlepšiť spoluprácu a porozumenie medzi generáciami v rodinách, ale aj v cirkevnom zbore.
Ďalšie pokračovanie práce v skupine vyplynulo z textu Sk 2:17: „V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo
svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši
synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia
a vaši starci snívať sny.“ Z uvedeného
textu vyplýva, že Boh potrebuje všetky generácie, aby sa navzájom doplňovali. Aj na príklade šípu brat farár poukázal potrebu spolupráce. Šíp má hrot
– to sú mladí, oni sa chcú prebiť; telo
šípu zabezpečuje dolet, je to sila, ktorá
zosilňuje účinok hrotu – predstavuje
strednú generáciu a nakoniec operenie
šípu zabezpečuje dolet – to je staršia
generácia. Práve táto generácia starších má vytvárať most medzi generáciami a modliť sa za mladých ľudí v rodinách i v cirkevných zboroch.
Na ukončenie dňa brat senior Roman Porubän poukázal na potrebu
spolupráce všetkých generácií tak, ako
je potrebná spolupráca všetkých údov
ľudského tela, aby nás všetkých spájala
láska Kristova.
Vďaka patrí aj CZ Mengusovce, Lučivná a Štôla, ktorí účastníkov milo
prijali a s láskou aj pohostili; ale predovšetkým patrí vďaka Pánu Bohu za
požehnané chvíle spoločenstva pri Božom slove, v Jeho láske.

JUBILEJNÉ 10. VÝROČIE STRETNUTÍ SEŽ
Zuzana Hybenová
V Púchove sa 27. septembra stretli
evanjelické ženy už po desiaty raz. Valné zhromaždenia, konajúce sa každé dva
roky, hodnotia domáce i zahraničné aktivity SEŽ, lebo spolupráca evanjelických
žien v európskych krajinách je bohatá.
Predsedníčka, sestra farárka Daniela Horínková, okrem iného, informovala, že SEŽ sa aktívne zapojilo aj do príprav osláv 500. výročia reformácie v
roku 2017. Jedným z podujatí je medzinárodný projekt s názvom Reformácia a
ženy. Zúčastňujú sa ho krajiny niekdajšej habsburskej monarchie, teda aj Slovenská republika. Ide o historický výskum úlohy žien pri šírení reformácie v
časovom horizonte 1517 – 1781, to znamená od začiatku reformácie až po vydanie Tolerančného patentu. Slovensko
v projekte zastupuje SEŽ. V rámci tohto
projektu SEŽ vydalo publikáciu Vzácne
ženy rodu Révai (viac o publikácii píšeme na inom mieste ZL).
Okrem toho, evanjelické ženy vyšívajú 15 gobelínov, každý má veľkosť 100
cm x 120 cm. Profesorka Janka Krivošová namaľovala 15 metrov dlhý obraz histórie evanjelickej cirkvi. Celý cyklus rámuje Rúfusova „Modlitba za Slovensko“
a v nej prosba o ochranu našej, rozlohou
malej krajiny. Skupiny sestier v seniorátoch vyšívajú svoje obrazy, spolu 14 a pätnásty vyšívajú v hlavnom meste Bratislava. Je to prekrásne dielo, ktorému obdiv vyjadrujú aj zo zahraničia. Kompletný veľkolepý artefakt bude vystavený vo

Württembergu, počas osláv 500. výročia
Lutherovej reformácie.
V modlitbách ďakujme za všetky
vzácne a ochotné sestry našej cirkvi, ktoré venovali, a ešte venujú, um a čas na
toto dielo. Profesorka Janka Krivošová
sa vyznala: „Dala som k dispozícii moje
ruky a štetce ... Keď sa raz ukáže poslanie
mojich obrazov, dávno tu už nebudem.
Ak budú dvíhať vieru a poznanie vecí
Božích, hodno bolo namaľovať mnohých tých našich výnimočných mužov i
ženy aj tie novozmluvné príbehy.“
„Ja som cesta i pravda i život“ (J 14:6)
– to bola hlavná téma 10. valného zhromaždenia SEŽ. Po dopoludňajšej pracovnej časti boli popoludní slávnostné
služby Božie. Na text J 14:6 kázala sestra
ThMg. Gertrud Dorn zo Stuttgartu. Po
kázni dostal slovo biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Zvolil si text zo 4. kap. Knihy sudcov, ktorý opisuje príbehy o Debore a Barákovi. Sudkyňa Debora viedla
boj proti hriechu, dnes by sme ju mohli
nazvať „koordinátorkou duchovného života“ a svoju moc a silu čerpala od Pána
Boha. Brat biskup vyzval aj novo uvádzané koordinátorky, ale aj všetky sestry,
aby aj ony konali podobne. Božia milosť,
dokázaná na Kristovom kríži, má silu
viesť a usmerňovať nás. Potom uviedol
do úradu nové seniorátne koordinátorky
a na záver prítomné sestry prijali sviatosť
Večere Pánovej.
Všetky sestry boli v Púchove obklopené láskou domáceho CZ a veľkou pohostinnosťou. Nech im to sám Pán Boh bohato odplatí.
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MODLITBA ZA SLOVENSKO
Milan Rúfus
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť jeho bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.
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ŽIVOT PO HROB ALEBO NA VEKY?
Zuzana Valeková
„Simeon ... vedený Duchom prišiel
teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša ... vzal Ho aj on
na ramená, chválil Boha a povedal:
Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo
moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si
pripravil pred tvárou všetkých ľudí.“ L
2:27-31
Ak sa niekto v zdraví dožije vysokého veku a prežije život tak, že s výsledkom môže byť spokojný, hovorí
sa o naplnenom živote. Ale je to naozaj tak? Stačí takto naplnený život
ďalej ako k hrobu? Správa o starom
Simeonovi nám dáva podnet zamyslieť sa aj v súvislosti s novembrovou
Pamiatkou zosnulých.
Simeon mal iste naplnený život.
„Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka v pokoji.“ Toto môže povedať len ten, kto už nič nepotrebuje,

pretože všetko získal. Čakanie sa pre
Simeona oplatilo; teraz mohol odísť,
lebo našiel to, čo očakával: spasenie
– Krista.
Boh dal Simeonovi zasľúbenie, „že
neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho“. To bolo v súvislosti s vtedajším očakávaním Mesiáša
(Krista), ktoré bolo naplnené práve
narodením Pána Ježiša Krista. Niečo
také dnes nemáme.
Avšak skutočne naplnený život aj
dnes predsa musí pôsobiť až za hrob!
To, čo sme v pozemskom živote dosiahli alebo čo sme prežili, zanikne a
upadne do zabudnutia. Ale ten, kto
pozná Krista – Božie spasenie, má
skrze vieru v Neho večný život, odpustenie hriechov a pokoj s Bohom.
Apoštol Pavol v Liste Efezským píše,
že v Ňom „sme sa stali dedičmi“.
Máme teda dedičstvo hore ... u Boha,
kde veriaci nájde večné naplnenie
svojho života.

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
14. nedeľa po Svätej Trojici bola
venovaná začiatku školského roka a
deti prijali požehnanie pre celý školský rok. Kázňový text, vybratý bratom farárom Findrom pre túto príležitosť (L 17:15-16), je o uzdravení desiatich malomocných, z ktorých sa
iba jeden vrátil, aby poďakoval. Na
základe textu z kazateľne zaznela
výzva pre žiakov, aby Pánovi Ježišo-

vi dôverovali, ale nezabúdali za všetko dobrodenie počas školského roka
aj ďakovať. S vďakou môžeme nášmu
Pánovi predkladať aj všetky svoje starosti.
V 16. nedeľu po Svätej Trojici
sme mali Poďakovanie za úrody
zeme. Pred oltárom bol stôl plný Božích darov, ktoré symbolizovali všetky dary od láskavého Boha, za ktoré
sme mu vďační. Slová vďaky zneli z
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kazateľne, boli vyspievané vo vybratých piesňach Evanjelického spevníka a ďakoval aj zborový spevokol. Tak
sa vytvorila slávnostná atmosféra od
začiatku až po koniec služieb Božích.
Bolo za čo vrúcne spievať: „Vďaka Ti
Bože, nebeský Otče, za krásu sveta,
za každý plod, za plné klasy, za poľné kvieťa, za dary zeme, lesov a vôd“;
ale i prosiť: „Rozmnož v nás lásku, ó
Bože štedrý, dopraj jej vzrastu, mocne ju nieť“. Skutočnú vďačnosť prežime vo svojom srdci v celom svojom
živote. My totiž nie sme suverénni
páni zeme, ale správcovia všetkého
toho, čo máme z milosti, lásky a štedrosti od Pána Boha.
V 18. nedeľu po Svätej Trojici
sme na službách Božích privítali sestry a bratov z CZ ECAV Nitra. Nitrania nám takto „odplatili“ našu návštevu u nich v r. 2005. Náš CZ bol
jedným z viacerých miest, ktoré navštívili počas svojho zájazdu po Tatranskom senioráte. Prežili sme spolu požehnané spoločné chvíle nielen
počas služieb Božích, ale potom aj v
osobných rozhovoroch pri posedení
v zborovej miestnosti.
Aj odpoludnie sme v túto nedeľu strávili so zaujímavými hosťami
– navštívila nás opäť Katka Švrčková v sprievode svojej mamičky. Katka bola opakovane v Moldavsku spolu s misijným tímom kresťanskej organizácie Operation Mobilisation
(Operácia Mobilizácia), prinášajúcej
evanjelium a praktickú pomoc cez
sociálnu prácu s deťmi, mládežou a
so seniormi. Pán Boh, napriek problémom, ktoré v krajine pretrvávajú,
otvára možnosti pre šírenie evanje6

lia a ľudia súra ochotní Božiu zvesť
počúvať. I všetci prítomní na odpoludňajšom stretnutí s Katkou, sme s
veľkým záujmom počúvali jej rozprávanie a zážitky z tejto náročnej služby a zahrnuli sme ju množstvom zvedavých otázok. Túto službu môžeme podporiť modlitebne aj finančne. Nech Pán Boh žehná a vynahradí
každý dar na misiu.
Biblické hodiny opäť začali s novým školským rokom. Počas štvrtkového biblického štúdia sa často dozvieme také veci, ktoré nám sprítomnia situáciu doby, ktorá je v Písme
svätom opisovaná. Na biblickej hodine 11. septembra sme hovorili aj o
troch najväčších sviatkoch, ktoré židia slávili tak, že putovali do Jeruzalemského chrámu – túto povinnosť
mal každý dospelý žid. Prvý sviatok
Pascha (Veľká noc), je oslava odchodu národa z Egypta pod Mojžišovým
vedením, spojená s obetovaním a jedením paschálneho baránka a nekvasených chlebov; Sviatok žatvy prvotín (Letnice) bol čas veľkého ďakovania za Božie dary s obetovaním prvotín zo žatvy; a Sviatok stánkov na
oslavu zberu ovocia, hrozna a olív,
spojená so zhotovovaním stanov z
vetiev stromov, čo židom pripomínalo putovanie Izraelcov po púšti.
Takto sme sa už na biblickej hodine
pripravovali na naše Poďakovanie za
úrody zeme.
Pozývame všetkých na hodiny biblického vzdelávania a v Advente i na
adventné služby Božie, lebo sú to
požehnané chvíle pri Božom slove a
speve nábožných piesní v spoločenstve bratov a sestier.

UŽ NEBOJUJEM...
Anna Mitaľová
Už iba tíško verím, už sa nebúrim,
nehľadám svoje výhody, nehľadám krajšie zajtrajšky, už nie!
Už iba ticho čakám na Tvoje slová, Pane.
Už iba tíško prijímam Tvoju vôľu.
A to je dar, Tvoj dar, Pane, na mojej ceste života.
Už nebojujem s ničím, so životom, s nepriazňou, s nedostatkom, s ľuďmi,
nikoho už nechcem zmeniť, nikoho zlepšiť, nič nežiadam!
Iba tíško čakám, čo mi Ty, môj Pán, nadelíš.
Z Tvojej ruky je všetko dobré, všetko prijmem bez reptania, teraz už áno!
Už je dobojované, už je pochopené!
Už viem, že to Ty si Darca všetkých darov, tak ich s láskou prijmem.
Nezáleží, či milé sú, či ostro driapu hruď, nič to, bolesť preleští srdce
a Ty určite zošleš z nebeského jazera nový, láskavý prúd.
Veď čo Ty dáš, všetko dobré je, veď si náš nebeský Otec,
ktorý nás vždy za ruku vedie.
Tak sa nechám chytiť a viesť a Ty, Pane, ma veď po svojich cestách,
či tŕnisté sú, alebo plné slnečného svitu, viem, že je to Tvoja vôľa,
a tak tíško budem po nich kráčať.
Vydržím čo nadelíš, prijmem čo dáš,
vytrvám, veď verím a viem, že Ty si môj Pán!
Daj mi silu odpúšťať, srdce mi rozprúď láskou
a každý nový deň ma uč milovať blížneho.
Nech som studnicou dobroty a pokoja,
nech som oázou, kde sa môže smädný pútnik zastaviť
a piť z prameňa čistú vodu života.
Prosím Ťa o milosť, prosím o schopnosť vcítiť sa do potrieb iných,
pomáhať, kde treba, žiť, ako sa má,
stáť pevne v Tvojej pravde, môj Pane.
Veď viem, že na konci mojej cesty ma chytíš za ruku
a privedieš si ma k sebe domov.
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STRETNUTIE ŽIVOTNÝCH JUBILANTOV
Zuzana Hybenová
Október sa nazýva „mesiac úcty
k starším“. V októbri sa už tradične
stretávajú životní jubilanti nášho cirkevného zboru a popoludnie poslednej októbrovej nedele patrilo práve im. Pozvali sme celkom 93 jubilantov, z ktorých desiati boli vo veku
90 až 99 rokov. Tento rok sme mali
aj jednu 100-ročnú jubilantku, sestru
Katarínu Ondrušovú. Títo, ale aj niektorí mladší, sa stretnutia v zborovej
miestnosti nemohli zúčastniť pre telesnú slabosť, či zdravotné problémy.
Nás, organizátorov stretnutia, mrzí,
že práve mladší jubilanti sa zúčastnili najmenej – iba 30 % z pozvaných
vo veku 60, 65 a 70 rokov.
Tí, ktorí prišli, sa vyjadrili, že neoľutovali, že sa im celé popoludnie páčilo. V chráme Božom prijali sviatosť
Večere Pánovej a v zborovej miestnosti sa pri malom pohostení mohli

stretnúť so známymi, priateľsky porozprávať a zažiť príjemné chvíle. S
krátkym programom jubilantov pozdravili aj deti z nedeľnej besiedky.
Pod vedením sestry Aleny Findrovej
a v sprievode gitary brata farára Michala Findru rozospievali aj prítomných.
Brat farár Libor Bednár pozdravil jubilantov krátkym príhovorom
a spolu so sestrou dozorkyňou Jankou Hesovou odovzdali jubilantom
dar od cirkevného zboru – čítanie na
každý deň „Tesnou bránou“. Za jubilantov sa prihovorila sestra Mária
Krajniaková, predniesla príležitostnú báseň od brata farára Vincenta
Blažka a v modlitbe vyjadrila vďaku
Pánu Bohu za doterajšie roky života.
Nakoniec zaznelo želanie všetkým
jubilantom: „V pokojnom, tichom žitia prúde ďalší rad rokov nech vám
rastie a každý deň nech sviatkom
bude, prinesie radosť, lásku, šťastie!“

SILA MODLITBY
Elena Bakurová
V modlitbe je naozaj veľká sila! Ja
som sa o tom opäť ubezpečila po prečítaní kníh o Georgovi Müllerovi a Hudsonovi Taylorovi. Presvedčili ma konkrétne svedectvá o tom, ako Boh koná
v živote ľudí, ktorí sa s vierou k Nemu
obracajú vo svojich modlitbách.
Čo je to modlitba? Je to priateľský
vzťah s Bohom. Je to schopnosť pracovať s duchovným svetom a rozumieť
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mu. Je to naša komunikácia s Bohom –
pri nej my hovoríme k Bohu a Boh hovorí k nám. Modlitba je mocná, funguje a je nevyhnutná pre náš kresťanský život. Aby bola modlitba Bohom
vypočutá, potrebujeme mať znovuzrodeného ducha. Kto ho má, ten má
túžbu a schopnosť modliť sa. Nie iba
takú modlitbu, čo nám niekto napísal, ale takú, ktorá vychádza z vnútra,
zo srdca a mysle – to, čo nám hovorí
náš duch. Je to Duch Svätý v nás a On

miluje modlitbu, On je duch modlitby. Veľmi dôležitá je viera. Keď veríme
Jeho slovu, to spôsobuje, že na našich
životoch a modlitbách spočíva duch
viery. Nevyslovujeme svoje modlitby
v pochybnostiach alebo neistote, ale v
dôvere, že náš Boh nás vypočuje a splní za čo prosíme podľa Jeho vôle.
Modlitba, ktorá vychádza z veria-

ceho srdca, je takou modlitbou, ktorá
mení veci. Úžasné zasľúbenie máme v
Matúšovom evanjeliu 7:7-11: „Proste a
dostanete; hľadajte a nájdete; klopte
a bude vám otvorené...“ Preto prosme
nášho Boha Otca, skrze Pána Ježiša Krista, aby nám každý deň otváral
naše srdcia modlitbou.

AKO SOM NAŠIEL ŽIVÉHO BOHA
Z nemčiny preložila Anna Chábová
Keď sa americký profesionálny golfový hráč Paul Azinger dozvedel, že
má rakovinu, celý svet sa mu zrútil.
Myslel si najprv, že mu lekár nájde v
ramene zápal, ale rakovinu nečakal.
Nasledovali mnohé prebdené noci, v
ktorých si donekonečna kládol otázku: Prečo práve ja? Vo svojom srdci bol
so silami na konci a vtedy začal hľadať
pomoc vo viere v Boha. Našiel cestu
k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a zrazu
našiel zmysel života. Vtedy mu lekár
oznámil, že jeho rakovina je liečiteľná.
Prešiel rok vyplnený ožarovaním a
chemoterapiou a potom sa Paul Azin-

ger mohol vrátiť k svojej profesii golfového hráča. Rakovina bola vyliečená. Onedlho Paul dosiahol predošlú
formu v hre golfu. Jeho fanúšikovia sa
tešili, že je späť. Ak sa ho ale pýtali, či
golf je prvoradý v jeho živote odpovedal: „Golf už nie je pre mňa najdôležitejší. Spoznal som, že živý Boh a viera
v neho je viac, ako čokoľvek iné.“
Ťažká choroba alebo iné problémy v živote, môžu náš život postaviť
do úplne iného svetla. Len ak sa na to
dokážeme pozerať z perspektívy viery
v Boha a jemu prisúdiť prvé miesto v
našom živote, dostane všetko správnu
prioritu.

VZÁCNE ŽENY RODU RÉVAI
Zuzana Hybenová
K 500. výročiu reformácie sa už teraz konajú mnohé podujatia, poukazujúce na jej mimoriadny historický
prínos v kresťanstve, v civilizácii, v najrozličnejších oblastiach života. V rámci projektu „Reformácia a ženy“ vydalo SEŽ publikáciu „Vzácne ženy rodu
Révai“ autora brata Miloša Kovačku.

Tieto ženy rodu Révai v Turci otvárali hradné brány a kaplnky, aby sa na
bohoslužbách v artikulárnych podmienkach mohli zúčastňovať aj poddaní. Ďalej podporovali školy, postavili sa na čelo takého projektu, akým
bol prvý slovenský preklad Biblie svätej. Medzi ne patrili: Mária Révaiová,
rod. Forgáčová; Alžbeta Révaiová, rod.
Teuffelová;, Katrína Sidónia Révaiová,
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vydatá Ostrožičová; Katarína Révaiová, rod. Ujfalušiová a Alžbeta Révaiová, vydatá (1) Petróciová (2) Calisiová.
Málokto vie, že aj o návrat mužov z galejnej púte na Slovensko sa zaslúžili významné evanjelické ženy rodu Révai.

Postarali sa o ich živobytie, uvedenie
do kňazských úradov atď.
V publikácii „Vzácne ženy rodu
Révai“ sa čitateľ dočíta o mnohých zaujímavých počinoch týchto žien. Vďaka Pánu Bohu aj za tieto vzácne ženy!

RANNÁ MODLITBA
Pane Ježiši, je ráno a ja Ti dnes prinášam prvé myšlienky svojho srdca. Chránil si ma počas môjho spánku a viem, že
vo svojej dobrotivosti si ochotný chrániť
ma aj počas tohto dňa, ktorý pre mňa
teraz začína.
Prosím Ťa, nech celý tento deň svieti svetlo Tvojej tváre nado mnou. Nauč
ma plniť Tvoju vôľu a dať do Tvojej služby všetky talenty, ktoré si mi daroval.
Daj mi prosím, môj Ježiši, pomoc,
ktorú tak potrebujem, aby som plnil
všetky úlohy, ktoré mi na plecia naloží
tento deň. Ty vieš lepšie ako ja, čo potrebujem. Ty čítaš v mojom srdci, poznáš
moje ťažkosti, moju malomyseľnosť,
moju beznádej. Maj aj pre mňa slovo
pokoja a povzbudenia.
Upokoj, prosím, moje srdce a podrob
ho svojej vôli. Nechaj ma kráčať po ceste,
ktorá vedie k pravej slobode, k odpútaniu
sa od zla. Daj, aby som nebol pokrytcom,
aby som ustavične nemyslel len na seba a
svoj prospech, aby som sa poctivo usiloval

byť užitočným svojim bratom a sestrám.
Ak sa priblíži pokušenie k môjmu
srdcu, nauč ma, prosím, pozerať sa na
Teba, ktorý si zvíťazil nad svetom a
myslieť pri tom, že s Tvojou pomocou
premôžem každé zlo.
Súčasne Ti predkladám, Pane Ježiši,
všetkých, ktorých milujem. Daj im, prosím Ťa, milosť, aby aj do ich sŕdc vnikli
poučenia Tvojich slov. Som šťastný, že
Ti ich môžem zveriť. Som presvedčený,
že Ty ich miluješ rozumnejšie ako ja a
že môžeš napraviť všetky následky mojej nevedomosti, mojej hlúposti, mojich chýb, mojej nevernosti.
Na záver, Pane Ježiši, požehnaj, prosím Ťa, všetkých členov mojej rodiny,
všetkých bratov a sestry, s ktorými sa
dnes stretnem. Požehnaj všetkých chorých a osamelých na svete. Vzbuď ducha súcitu u všetkých , ktorí im môžu
pomôcť.
Vypočuj, prosím Ťa, všetkých, ktorí Ťa
vzývajú a k Tebe sa s dôverou obracajú.

O to Ťa prosím každý deň, daj mi lásku len.
Srdce plné dobroty, nezištnosti, ochoty.
Od nelásky srdce chráň, veď si svätú krv dal zaň.
V blížnom Teba milovať, ráč mi túto milosť dať.
Daj mi lásku, lásku len, o tú prosím každý deň.
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SPRÁVA ZO SPOLOČNEJ MLÁDEŽE
Michal Findra, farár pre deti a mládež
V piatok 24. októbra sa u nás v zborovej miestnosti stretli mládežníci zo
zborov Tatranského seniorátu, aby sa
vzájomne povzbudili a posilnili v živote
viery nad témou „Stratiť život!?“ Na základe slov Pána Ježiša z kázne na vrchu,
sa nám prihovoril brat Ján Vecan.
Vďaka Pánu Bohu, sme sa stretli v
hojnom počte. Privítali sme mládežníkov zo Štrby, Batizoviec, Gerlachova, Tatier, Veľkej a Popradu. Hudobníci
zo Štrby boli veľmi obetaví, a tak prišli
s hudobnými nástrojmi ako sprievodná
kapela. Dobre nás viedli pri speve a my
sme potom s radosťou spievali piesne
na chválu nášho Spasiteľa – Pána Ježiša Krista.
Náš hosť, Ján Vecan, mládežnícky
pracovník z Košíc, nám poslúžil nielen
výkladom Božieho slova, ale aj osobným svedectvom o chápaní a nasledovaní poznanej pravdy Božieho slova. Čítali sme a uvažovali nad známymi od-

dielmi z Biblie: o blahoslavenstvách
(Mt 5:3-11); vysvetlenie zákona od Pána
Ježiša – o zabití (Mt 5:21-22); a napokon aj o zmysle Božích slov pre život –
podobenstvo o dvoch staviteľoch (Mt
7:24-27). Pravda je, že mnohé princípy
Božieho slova poznáme doslova naspamäť, otázkou však zostáva, či ich aj žijeme. Brat Ján nás, na základe osobného
rozmýšľania a pokusov nasledovať Božie slovo, pozval, aby sme boli ochotní
nielen poznať Božie pravdy, ale aj podľa
nich i žiť. Nie je to nereálna vec, ale Božia milosť a Božia moc, keď sa zariadime v živote, ako si praje Pán Ježiš. Zakúšali to prví kresťania, aj mnoho svedkov viery po nich, a môžeme to žiť aj my
dnes. Prosili sme na modlitbách Pána
Ježiša, aby nám k tomu dal mnoho vedenia Ducha Svätého.
Po povzbudení, napomenutí a výzve
z Božieho slova sme ešte zostali v rozhovoroch pri malom občerstvení, ktoré
sme pre našich hostí pripravili.
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BOH NÁJDE
Z nemčiny preložila Anna Chábová
Rodina išla s deťmi na výlet do lesa.
Sprevádzalo ich pekné počasie a dobrá
nálada. Zrazu zistili, že chýba malá Alina. Kde len je? Rodičia sa rýchlo vracali späť, ale Alina práve naopak utekala
hlbšie do lesa a kričala: „Mama, otec,
kde ste?“ Po dlhom čase našiel otec svoju dcéru spiacu pod stromom. Dievčatko sa zobudilo a skočilo otcovi do náručia: “Konečne si ma našiel, otec!“
Možno si aj ty ako Alina, hľadáš svojho Otca a nevieš ako ho máš nájsť. Potom musíš vedieť: Ježiš Kristus, dob-

rý Pastier, aj teba hľadá a čaká na to,
aby si pochopil, že Jeho ako Záchrancu potrebuješ a keď mu uveríš, nájdeš
cestu k Bohu. Veriť znamená dôverovať Bohu. Keď čítame Bibliu, veríme a
prijímame jej posolstvo, klíči a rastie
v našom srdci viera. Potom spoznáme
Jeho, ako nášho Spasiteľa – Boha, ktorý svojho jediného Syna, Ježiša Krista,
poslal nám na záchranu. On odvtedy
čaká na nás s otvorenou náručou. On
chce, aby sme k nemu prišli a u Neho
našli radosť, lásku a uspokojenie. Počuješ volanie Spasiteľa? A ako reaguješ
na Jeho volanie?

DETSKÉ OKIENKO
Alenka Findrová
Pre starších: Vylúšti osemsmerovku a zistíš, čo znamená pre nás Advent.

VIANOCE, STROMČEK, KOLEDY, PERNÍK, JEŽIŠ, DIEŤATKO
JASLIČKY, MÁRIA, JOZEF, ADVENT, PRÍPRAVA, SVIECE
Bonus: Kde v Biblii u proroka Ozeáša nájdeme tento text?
................................................................................................................
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Bonus: Keď vieš písať, môžeš ten význam Adventu podľa symbolu, napísať:
.............................................................................................................................
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ADVENTNÁ PROSBA
Vincent Blažko
Už prvé svetlo zažalo sa
a klonia sa ku nám nebesá.
Príď, Kriste, svetlo sveta,
veď na zemi vládne mrákota.
Tak v piesni voláme k Tebe
a naše vzdychy prosebné
prerážajú nebeskú klenbu,
aby si odňal Kainovskú kliatbu.
Príď, Pane, boľavá zem Ťa volá,
veď, kto príkoria a mraky zdolá,
ak nie Ty, vytúžený Mesiáš,
Ty večný Radca a Záchranca náš!
Príď ku nám, Tvoj ľud Ťa čaká,
veď zvodcov a diabla sa ľaká,
príď a prines lásku z neba,
veď je potrebná ako krajec chleba.
Príď, Pane, Betlehem je všade,
nech život ľudský neľpie na náhode,
ale v Tebe má svoj večný cieľ,
veď Ty si Baránok a Spasiteľ.
Príď, Pane, príď, Láskavý, k nám,
do našej cirkvi, k našim rodinám. Amen.

ABY VAŠA RADOSŤ BOLA ÚPLNÁ
Mária Bobovská
V Spišskej Novej Vsi sa 12. októbra
stretli členovia Modlitebných spoločenstiev (MoS) Tatranského seniorátu. Člen výboru MoS ECAV brat Mikuláš Lipták prednášal na tému „Radosť“, na základe textu z Jánovho
evanjelia 16:24: „Doteraz ste nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmite, aby vaša radosť bola úplná.“
V čom spočíva moja radosť? Človek
sa chce zabávať, potrebuje priestor na
rozptýlenie, aby zahnal tiesnivý pocit
14

samoty, či beznádeje. V čom však spočíva skutočná radosť? Dnes nám svet
ponúka veľa možností a aj keď nám
prinesú potešenie, veľmi rýchlo sa ich
nabažíme a radosť sa vytratí.
Ak ľudia okolo nás hovoria o kresťanoch, koho v skutočnosti vidia?
Človeka s Bibliou a spevníkom v ruke,
sústredeného na Boha, zamysleného,
smutného. Keď však počúvame slová Pána Ježiša, ten hovorí o radosti!
Táto radosť je však spojená s Jeho prítomnosťou. Hovorí, že znova nás uvidí, ba dokonca, že my uvidíme Jeho!

Každý jeden deň nášho života je ten
čas, v ktorom radosť, nieže by mala,
ale musí(!) zaplaviť naše srdce! Veď
je s nami Ten, ktorý aj s našim nebeským Otcom vstupuje do nášho života,
aby tíšil smútok. bolesť strach, neistotu. Ten, ktorý stvoril svet, chce spolu s

nami prežívať všetky chvíle nášho života. Boh nás nenechá, nezabudol na
nás. Prichádza, aby bol s nami v každom čase a v tom je naša dokonalá radosť a radosť je tak vnútorným zdrojom sily a pokoja.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
November

December

Uličná Viera			
Pristašová Danka		
Krajniaková Mária		
Vystavilová Mária		

7.11.
9.11.
11.11.
21.11.

Michalková Anna		
Romanová Katarína		
Kňazovická Oľga, MUDr.
Schutz Emil			
Marcinková Božena		
Kožiakovká Štěpánka		

1.12.
8.12.
9.12.
17.12.
18.12.
30.12.

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
SEPTEMBER - OKTÓBER 2014
Sviatosť Krstu svätého prijali: Zuzana Hriceňáková
Manželstvo uzavreli: Martin Schmál a Sylvia Návarová
			
Jozef Dubašák a Monika Vasková
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 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

NOVEMBER
2. Ne.
		
6. Št.
9. Ne.
		
13. Št.
16. Ne.
		
20. Št.
23. Ne.
26. St.
27. Št.
		
30. Ne.
		

09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
17:30
09:00
10:30
17:30
09:00
15:00
15:00
17:30
09:00
10:30

Poprad, 20. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka zosnulých
Stráže, 20. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka zosnulých
Poprad, biblická hodina
Poprad, 21. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, Predposledná nedeľa cirkevného roka
Stráže, Pamiatka posvätenia chrámu
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa večnosti; zborový konvent
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. adventná nedeľa
Spišská Sobota, Sviatosť Večere Pánovej
DECEMBER

4. Št.
7. Ne.
		
11. Št.
14. Ne.
		
18. Št.
21. Ne.
		
23. Ut.
		
24. St.
		
25. Št.
		
26. Pi.
		
28. Ne.
31. St.
		

17:30
09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
17:30
09:00
10:00
14:00
15:00
15:00
17:00
09:00
10:30
09:00
10:00
09:00
15:00
17:00

Poprad, Večerné služby Božie
Poprad, 2. adventná nedeľa
Stráže, Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Večerné služby Božie
Poprad, 3. adventná nedeľa
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Večerné Služby Božie
Poprad, 4. adventná nedeľa
Sviatosť Večere Pánovej
DOS Xenón, Sviatosť Večere Pánovej
ZS Komenského ul., Sviatosť Večere Pánovej
Spišská Sobota, Štedrovečerné služby Božie
Poprad, Štedrovečerné služby Božie
Poprad, 1. slávnosť vianočná
Stráže, 1. slávnosť vianočná
Poprad, 2. slávnosť vianočná, Pamiatka mučeníka Štefana
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Nedeľa po Vianociach
Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka, Silvestrovské služby Božie
Poprad, Závierka občianskeho roka, Silvestrovské služby Božie

