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PRAMEŇ ŽIVEJ VODY
„Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť naveky. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody vyvierajúcej pre večný život.“ J 4,14
Voda je nevyhnutná pre náš život. Dokážeme žiť bez mäsa, dokonca niektorí i bez chleba, ale nikto nemôže žiť bez vody. Nedostatok vody v našom tele spôsobuje únavu a malátnosť. Voda patrí
ku každodennému životu.
Ale nielen naše telo je smädné. Aj duša človeka môže byť smädná. Smäd duše však neuhasí obyčajná voda. Pán Ježiš vedel o smäde duše. Videl ho aj u ženy Samaritánky. Keď je duša človeka smädná, je to trápenie sa, ktoré môže mať rozličnú podobu. Prejavuje
sa nepokojom, nenaplnenosťou, prázdnotou života. Žena Samaritánka hľadá šťastie a naplnenie života vo vzťahoch s mužmi. Teraz
má už piateho, ale to, po čom túži jej duša, nenašla ani v tomto
piatom vzťahu. Pánovi Ježišovi jej bolo ľúto, preto sa jej prihovára
a ponúka jej vodu, ktorá sa v nej premení na prameň vody. Ponúka jej príležitosť, aby trvalo uspokojila svoju dušu. Žena túto ponuku prijala. Uverila v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. V Pánovi
Ježišovi sa jej otvorila cesta do Božieho náručia a ona našla pokoj
v Bohu. Viera priniesla do jej života novú silu, odvahu, radosť a
nový obsah života – oslavovať Boha svojím životom, slovami vďaky, ale aj každodennou drobnou prácou.
Vďaka Bohu za dar viery, za živú vodu pre našu dušu, aby nemusela nikdy trpieť smädom a únavou.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

NA PRAHU NOVÉHO ROKA
Zlatica Oravcová
Na prahu novej komnaty,
v paláci, ktorý menuje sa Čas,
pokľaknime!
A nechže kvitnú záhrady!
Nech žiari jas a zreje klas
aj teraz v zime...!
Nech oko sa nám zahľadí
do výšin prevysokých,
do diaľok preďalekých,
do Lásky Preláskavej...
Ó, Duchu Svätý, dobrý,
ku nám zavej
a vyslyš tých, čo prosia!
Milosti Tvojej padá rosa...
A keď nastane doba bezčasová,
prosíme vrúcne prijmi nás
do nebies paláca,
do ríše nevídaných
a neslýchaných krás.
Ó, prijmi do Domova...!

MODLITBA PRI ZAČIATKU ROKA 2015
Mária Krajniaková
Chválime a oslavujeme Ťa, Bože a Otče náš, že nás na ceste nášho života pretváraš svojou láskou a milosťou v Pánovi Ježišovi. To všetko si uvedomujeme, keď sme začali nový rok. Staré veci sa pominuli a nastali nové. Ty,
Pane Ježiši, si však stále ten istý. Tvoje roky neprestávajú. My sme aj tento
rok začali s Tebou, lebo Ty si ten, pri ktorom môžeme prežiť rok pokojný a
istý. Pozývame Ťa do našich životov, lebo len s Tebou môžeme meniť naše
srdcia. Pomáhaj nám, aby naša viera v Teba silnela a vzrastala. Nech sa od
Teba nikdy neodlúčime, ale zotrváme Tebe verní po celý svoj život.
Prosíme, požehnávaj naše životy aj všetky dobré snahy. Požehnávaj našu
cirkev, našu vlasť, naše rodiny a všetko to, čo konáme na slávu Tvojho svätého mena. Amen.
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SLOVO NA ZAČIATOK NOVÉHO ROKA
Redakcia
Prvého januára sme, z milosti Božej, vstúpili do nového roka. Nikto z
nás nevie, ako bude vyzerať. Nevieme
čo nám prinesie v osobnom živote, v
našej rodine, práci, čo prinesie cirkevnému zboru, cirkvi, spoločnosti. Aké
je to úžasné, že napriek tvrdej realite
života môžeme sa, ako veriaci ľudia,
pozerať do budúcnosti s nádejou a
vložiť ju s dôverou do Božích rúk.
Vieme, že aj v tomto roku sa nevyhneme rôznym skúškam a problémom. Keď nový rok začíname v Ježišovom mene, On nám zasľubuje: „Ja som
s vami po všetky dni až do konca sveta.“
A hovorí tiež „Neboj sa, len ver!“
Výzva typu „neboj sa“ – vo význame „Nepodliehaj strachu a neklesaj
na mysli!“ – je v Biblii uvedená celkom
366 krát. To znamená, že na každý deň
v roku máme jednu takúto výzvu, a to
i vtedy, keď je priestupný rok. Žalmista
v 46. žalme vyznáva: „Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súže-

niach, preto sa nebudeme báť“. Nech
nás viera v Božiu pomoc posilňuje pri
všetkých ťažkostiach života.
Vďaka Božiemu vedeniu a zodpovednému prístupu celého kolektívu
tvorcov a ostatných prispievateľov
sa tento náš dvojmesačník – Zborový list popradských evanjelikov
– pravidelne dostáva k vám, našim
čitateľom už dvanásty rok. Váš záujem nás nielen teší, ale aj povzbudzuje pri jeho tvorbe. Záleží nám na
tom, aby každý čitateľ, starší i mladší, aj deti, našli v ňom niečo pre duchovné povzbudenie, na pohladenie
duše, srdca i mysle.
Ďakujeme všetkým prispievateľom za príspevky, ktoré obohacujú a
spestrujú náš časopis. Ďakujeme aj
ochotným darcom za dobrovoľné finančné príspevky na podporu vydávania časopisu.
Do nového roka 2015 vám všetkým želáme Božie požehnanie s pripomienkou nezabúdať na Boží odkaz: „Neboj sa, len ver!“ (Mk 5,36)

ADVENT A VIANOCE V NAŠOM CZ
Prvou adventnou nedeľou
30.novembra sme vstúpili do nového cirkevného roka. Je to čas, kedy sa
máme viac zamýšľať nad sebou, akí
sme a akých nás Pán Boh chce mať.
Biblický text L 1,13-17 nám pripomenul oznámenie kňazovi Zachariášovi o narodení Jána Krstiteľa.
Večerné adventné služby Božie boli venované službe Jána Krs-

titeľa ako pripravovateľa cesty Pánovi a vyzývateľa k čineniu pokánia. Tieto výzvy platia pre nás aj
dnes, aby starší boli pre mladších
príkladom života úprimnej viery a aby mladší i deti pokračovali
vo viere svojich otcov. Všetci spoločne máme prežívať radosť, že
máme Spasiteľa, ktorý je verný a
nikdy nesklame.
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V advente, pred koncom roka, sa
často zamýšľame nad tým, ako sme
konali a pracovali. Aj predsedníctvo
nášho CZ na stretnutí presbyterov, členov zborového spevokolu a ostatných obetavých cirkevníkov zapojených do služby v CZ,
poďakovalo za ochotu a každú službu v priebehu uplynulého roka.
Stretli sa aj sestry zo zborovej
diakonie a služby pre Misiu na
Níle na svojom koncoročnom hodnotiacom popoludní. Túto službu
naši starší cirkevníci vítajú a rovnako kladne ju hodnotí aj predsedníctvo CZ. Pretože náš cirkevný zbor je
rozlohou veľký, v tejto službe radi
privítame potrebných mladších bratov a sestry.
Na Štedrý večer v preplnenom
Božom chráme prítomným zneli
slová, ktoré zvestoval anjel pastierom: „Nebojte sa, veď zvestujem
vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám
dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán
(L 2,10-11). Dieťa je vždy stredobodom rodiny, možno Pán Boh práve
preto v dieťati daroval „rodine ľudstva“ spásu, lásku a radosť.
V Prvý sviatok vianočný sme
z kazateľne mohli počuť čo všetko
nám priniesol narodený Ježiš, Boží
syn (Gal 4,1-7). Sú to tri nádherné
odkazy: l. prijali sme synovstvo Božie – vstúpili sme do Božej rodiny;
2. Pán Boh nám poslal do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho Abba!
Otče! Ide o úprimnosť tohto vzťahu –
máme sa modliť z úprimnosti srdca;
3. keď sme prijali synovstvo, ním sme
sa skrze Krista stali aj dedičia Boží.
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V Druhý sviatok vianočný sme
si pripomenuli mučeníka Štefana,
prvého z radu Kristových nasledovníkov, ktorí pre vernosť Pánovi položili svoj život. Pre nás je to výzva
na zamyslenie, kto je Ten, za ktorého boli martýri ochotní položiť svoje životy. V ich prípade vskutku platí, že do Božieho kráľovstva sa vchádza cez mnohé súženia, ako to povedal Pán Ježiš učeníkom: „Kto chce
prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma!“
Na Silvestra sme Pánu Bohu ďakovali za darovanú veľkú Božiu milosť vo všetkom čo sme prežili v uplynulom roku Pána 2014. Aj v predvečer nového roka veríme, že On nás
bude naďalej sprevádzať a môžeme
vyznať: „V Tvojej ruke sú moje časy.“
Aj v podaní zborového spevokolu
znelo: „Veľký Boh sám v rukách drží
svet, lebo On náš je slávny Boh.“
Novoročná kázeň upriamila pozornosť poslucháčov na heslo roka
2015 (Rim 15,7), z ktorého vyplýva,
že nás Kristus prijal na oslávenie
Pána Boha. Verše 1-6 nám pomáhajú porozumieť čo je to prijatie: l.
Prijatie Kristom bez našich zásluh
a prijatie blížnych bez podmienok.
2. Keď sme prijali Ježiša Krista, Božia láska má úmysel venovať nám
večnosť. 3. Pre našu záchranu musel byť Ježiš potupený. My sa máme
tiež navzájom prijímať aj v nepochopení a potupení. 4. Máme sa prijímať v nádeji, lebo život z viery v Ježiša Krista sa prejavuje v trpezlivosti. Nech nám Pán Boh pomáha, aby
sme sa vzájomne prijímali a všetko

to slúžilo na oslávenie Pána Boha.
Milým prekvapením na prvom
tohtoročnom stretnutí modlitebného spoločenstva boli darčeky od detí z nedeľnej besiedky, a
to nimi zhotovené pekné záložky s
textom „Preto prijímajte sa vospo-

lok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.“ (Rim 15,7), ktorý je heslom roka 2015. Sestry z MoS úprimne ďakujú našim milým deťom pod
vedením sestry Aleny Findrovej a tešia sa z ich horlivosti, s ktorou navštevujú besiedku.

MISIJNÁ SLUŽBA
Zuzana Hybenová
Do misijnej služby je zapojený aj
náš CZ prostredníctvom Misie na
Níle, ktorá pomáha v krajinách Egypt,
Sudán Eritrea, Etiópia, Tanzánia a Demokratická republika Kongo. V školách, vzdelávacích centrách pre postihnutých, v nemocniciach, v základnej zdravotnej starostlivosti, v poľnohospodárstve a v nedeľných školách
pracuje 400 Afričanov a okolo 20 Európanov. Misijná služba, sociálno-diakonická a odborná pomoc je k dispozícii obyvateľom dotknutých oblastí
bez ohľadu na pôvod, pohlavie, farbu
pleti, náboženstvo či svetonázor.
Práca je financovaná súkromnými
darcami, cirkvami, charitatívnymi organizáciami, nadáciami a podporou
od štátu. Obchodné sídlo Misie na Níle
má pobočky, registrované ako neziskové organizácie, a to v Nemecku, na Slovensku a v USA. V Slovenskej republike je riaditeľkou pobočky sestra farárka Eva Kolesárová z CZ Petržalka.
Pre pochopenie potreby pomáhať
prinášame aj príbeh z Polikliniky Abu
Rof v Sudáne, ktorý sa odohral v advente 2013. V časopise Pramene hovorí o ňom vedúca spolupracovníčka.

„V jedno chladné zimné ráno prišla
k nám do kliniky žena so zabaleným
„uzlíčkom“ na rukách. Spýtala sa ma,
či by hneď mohla hovoriť s nejakým
lekárom. Ja som sa jej spýtala, kto je
chorý a aké má ťažkosti. Ona mi vysvetlila, že pred dvoma mesiacmi porodila a že nemá dostatok mlieka. Takéto správy počúvame často. Vysvetlila som jej, že najskôr musím dieťa
vidieť a odvážiť ho. Až potom jej môžem dať termín. Vtedy mama odokryla prikrytý „uzlíček“, ktorý mala
na rukách. Nie jedno bábätko, ale tri
sa objavili v jej náručí! Bolo to riadne
prekvapenie, prvýkrát v mojom živote som také niečo videla. Mala na
rukách maličké trojčatá, dievčatká.
Zavolala som môjho manžela a lekárov. Veľmi sme sa tešili z týchto bábätiek. Mali dva mesiace a vážili asi
1,5 kg. Dievčatká sa triasli od zimy.
Ich mama im obliekla iba tenké oblečenie. Vysvetlila nám, že nemohla
nájsť žiadne teplejšie veci, ktoré by
sa hodili. Tomu som dobre rozumela, veď bábätka boli malé ako vrabčeky. Pohľadala som jej v našom sklade to najmenšie štrikované oblečenie
pre bábätká. Našla som a odovzdala
som jej tri vhodné súpravy a štrikova5

né deky. Následne sme tieto tri dievčatá zaregistrovali a zaradili sme ich
do nášho výživového programu. Pravidelne dostávali mlieko a vitamíny.
O šesť mesiacov neskôr vážili 5,8 kg a
mali sa naozaj dobre.
Pre nás všetkých – pre vďačnú mamu aj pre náš tím – bol tento zážitok skutočný vianočný darček. Mame, ktorá si myslela, že jej tri
dievčatká zomrú, boli jej deti znovu
darované. A pre nás to bola možnosť
preukázať tento rodine lásku a pomôcť im poukazovaním na Boží vianočný dar pre nás.“
Iný prípad misijnej služby je Zuzka
Pongen Kovalčíková z Batizoviec, ktorá slúži v Zambii. Jej svedectvo odznelo na konferencii SEM vo Veľkom Slavkove 15.11.2014. Časť z neho prinášame.
„Sen žiť a pracovať v Afrike som snívala už od detstva, no až pred tromi
rokmi ma tam Pán povolal. Opustiť
pohodlie domova, milovanú rodinu a
priateľov a ocitnúť sa sama uprostred
cudziny, to nie je príjemný pocit. A
nevedieť čo ma tam presne čaká...
V Zambii nič nie je také, ako na Slovensku. Všetko som sa musela učiť od
začiatku: cestovať miestnymi minibusmi, nakupovať na trhovisku zjednávaním ceny, použiť dieru v zemi s názvom
toaleta, jesť rukou, ako-tak komunikovať v miestnom jazyku. Nemať možnosť vyjadrovať sa v materinskom jazyku je veľmi zvláštny pocit. Neschopnosť úplne vyjadriť svoje myšlienky a
pocity – a teda nebyť až tak úplne sama
sebou – nebyť schopná zapojiť sa do
debaty a smiať sa spolu s ostatnými a
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zároveň sa z toho všetkého neuzavrieť
do seba a neizolovať sa od ostatných.
Najťažšie zo všetkého je budovať
vzťahy s ľuďmi. Život v cudzine, v krajine, kde je všetko iné, adaptovať sa
tam, nájsť si svoj štýl a byť v tom všetkom šťastná – to je možné len z Božej milosti, s Jeho pomocou a hlavne
veľkou dávkou chcenia. S tým súvisí i
prikázanie Pána Ježiša milovať svojich
blížnych tak, ako milujeme seba. Moji
blížni sú domorodci v Zambii. Musím sa ich naučiť brať takých, akí sú so
všetkými kultúrnymi a intelektuálnymi odlišnosťami, rešpektovať a vážiť
si ich, nesnažiť sa ich zmeniť na svoj
obraz, alebo na obraz Slovákov. Prinášať im Božie slovo s láskou a pokorou
– veď som im tam prišla slúžiť.
V liste Efezským v 6. kapitole je
nám pripomenutá skutočnosť duchovného boja. V Zambii sa stretávame napríklad s otvoreným praktizovaním čarodejníctva – obetovanie, rituály, amulety, magické nápoje, počarovanie a pod. Tiež vidíme
to, ako diabol drží ľudí poviazaných
v strachu, chorobách, chudobe, alkoholizme, sexuálnej nemorálnosti. To sú fyzické prejavy duchovného bojovania. Nežiť pred mocnosťami temna v strachu, ale aktívne
sa proti nim postaviť v mene Ježiša Krista, vzoprieť sa diablovi a jeho
aktivitám, to je ako zasvietiť svetlo v
tmavej izbe. Ľudia okolo nás chodia
v tme a priniesť k nim svetlo, to si
vyžaduje vystúpiť z lode svojho pohodlia a bezpečia. Vyžaduje si to vieru, že Ten, ktorý je vo mne, je moc-

nejší ako ten, ktorý je vo svete.“
My, ktorí sme tu doma, nezabúdajme ani na modlitebnú podporu
tejto neľahkej služby blížnym v kraji-

nách Afriky, na podporu misionárov,
ktorí poslúchli Božie volanie a rozhodli sa slúžiť. Nech Pán Boh požehnáva ich službu!

LIST SLOVENSKEJ SAMOSPRÁVY MESTA SARVAŠ V
MAĎARSKU
Farský úrad nášho cirkevného zboru prijal list z Maďarska, ktorý napísal
brat Tibor Môťan/Mótyán, ktorého všetci poznáme ako predsedu Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš, priateľa mesta Poprad, ale najmä ako priateľa nášho cirkevného zboru.
List uvádzame v úplnom znení a jeho autorovi želáme mnoho Božieho požehnania a tešíme sa na nové stretnutia s naším drahým bratom v Ježišovi Kristovi.
Vážený pán farár, milý Libor! Milé sestry, vážení bratia! Ako predseda
som stál dvadsať rokov na čele Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš, 34 rokov som ako osvetár slúžil na poli pestrej domácej kultúry, ktorej paletu
sfarbila rázovitosť viacerých národov. Od týchto čias som mal na starosti
opatrovanie vzťahov s partnerskými mestami Sarvaša, s Popradom a Malackami, vrátane aj opatrovania spolupráce s cirkvami. V tomto čestnom
poverení, čomu som sa snažil úspešne alebo menej úspešne vyhovieť, sa
skrývalo mnoho radosti a tiež výzvy.
Myslím si, že nadišiel čas, keď mám uvoľniť svoje miesto mladšej generácii, zástupcovia ktorej, snáď, premýšľajú inakšie, a miestnu slovenskú kultúru môžu v budúcnosti pestovať s novým elánom, s novými nápadmi, opierajúc sa o utvorené hodnoty.
Ako kandidát som sa nezúčastnil na národnostných voľbách do samospráv,
preto by som sa chcel, aj touto cestou, úprimne poďakovať všetkým primátorom, viceprimátorom, úradníkom, farárom, cirkevníkom, všetkým dobrým
priateľom, za dôveru a spoluprácu, ktorou ma počas mojej služby ubezpečili.
Ako funkcionár sa lúčim, ale teším sa na ďalšie osobné priateľské vzťahy
a na ďalšie stretnutie s dobrými ľuďmi. S chválou a nádejou pozdravujem
všetkých vás, s ktorými som mohol spolu slúžiť a ktorí ma vo svojej priateľskej láske majú.
Pozdravujem každého a želám pevnú vieru, zdravie a silu s odkazom z listu apoštola Pavla: “Mierumilovná trpezlivosť pôsobí vyskúšanosť, vyskúšanosť nádej a nádej nezahanbuje...“
Tibor Mótyán, odchádzajúci predseda Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš a Náboženského výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
						

V Sarvaši 13. októbra 2014.
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DETSKÁ BESIEDKA A MISIA
Alena Findrová
Minulý rok sme sa s deťmi na besiedke učili aj o misii. Rozprávali sme
sa o misionárovi Georgeovi Verwerovi, ktorý po mnohých modlitbách
založil misijnú spoločnosť, a tú nazval Operácia mobilizácia (OM).
Hlásať evanjelium chodil on, ale pribúdali aj ďalší spolupracovníci. Misionármi sa stávali ľudia z mnohých
štátov, ktorých pre túto službu povolal Pán Boh a Jeho posolstvo evanjelia. George doteraz žije, a hoci je
už starý, stále pracuje pre Pána Boha
za všetkých svojich síl. Kúpil dokonca loď, neskôr aj ďalšiu, aby sa mohli
doplaviť za ľuďmi, nepoznajúcimi
Božiu milosť, aj do ďalekých krajín a
zaniesť im aj Biblie, ktoré sú pre duchovný život veľmi dôležité.
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V dnešných dňoch je hnutie OM
rozšírené aj v Európe. V rámci OM
bola na misii v Moldavsku na jeden
rok, a potom aj viackrát krátkodobo, Katka Svrčková. Dvakrát navštívila aj náš cirkevný zbor. Prvý raz to
bolo pred jej prvou cestou do Moldavska a opäť po návrate z tejto misie. Info o tejto misijnej organizácii
hľadajte na http://www.om.org/
S deťmi na besiedke sme si rozprávali, že byť misionár nemusí
vždy znamenať, že ten človek nerobí nič iné, iba cestuje po ďalekých
krajinách a rozpráva evanjelium,
ale že misionárom môže byť aj ten,
kto napr. na misionárskej lodi varí,
alebo upratuje, alebo je kapitán či
lekár. Aby sme na to nezabudli, vyrobili sme k tomu obrázky.

Práve v tom čase, keď sme sa s
deťmi rozprávali o misii, prišla do
nášho CZ Katka Svrčková. Poprosila som ju, aby deťom na druhú
stranu obrázkov napísala venovanie s podpisom od „ozajstnej misionárky“. Ona si obrázky zobrala
domov a koncom minulého roka
nám prišiel list s odkazom od Katky. Každému jednému nášmu die-

ťaťu venovala osobný pozdrav a
povzbudenie. Za všetky citujem
aspoň jeden: „Ahoj, ako tak pozerám na tvoj obrázok, myslím, že o
misii už niečo vieš. Ale vieš, že aj ty
môžeš byť takým malým misionárom? Aj ty môžeš rozprávať svojím
kamarátom o tom, čo si sa naučil
na besiedke. Alebo sa môžeš začať
modliť za deti v iných krajinách.

Deti na tejto fotke sú z jedenej dedinky v Moldavsku. Prišli za nami v
jednu noc, pretože sa báli svojho ocka. Môžeš sa za ne modliť, aby ich
Pán Boh chránil a aby sa Pán Boh stal ich nebeským Ockom.
								- Katka

9

DETSKÉ OKIENKO
Teta Alenka Findrová
Na besiedke sme začali preberať príbehy o Jozefovi. Tento obrázok nám
hovorí o ďalšej epizóde v jeho živote. Aký dar dostal od otca? Zistíte to pospájaním čísel. A koľko Jákobovych detí chýba na obrázku? Dokreslite ich
a, vy starší, dopíšte aj ich mená podľa Biblie 1.Mojžišova 29,31-30,24 a 35,18.

VÝHERCOVIA Z DETSKÉHO OKIENKA
Teta Alenka Findrová
Za správne riešenie tajničiek z detského okienka ZLPE V./14 sa výhercami
stali Emka, Timko a Filipko a z čísla ZLPE VI./14 vyhrávajú Filipko a Zuzka.
Výhercom srdečne blahoželáme. a ceny si môžu vyzdvihnúť u brata
farára Michala Findru.
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MLÁDEŽNÍCI NA PRELOME ROKOV
Michal Findra
Počas Vianočných sviatkov a prázdnin sa mládežníci stretli dvakrát na
„špeciálnejších“ stretnutiach. Bolo to
pred Vianocami a na Silvestra na predvianočnej a silvestrovskej mládeži.
Naše stretnutia boli spojené s pestrejším programom ako zvyčajne a
slávnostnou náladou. Na predvianočnej mládeži sme koštovali z koláčikov, ktoré sa v našich domácnostiach chystali na Vianoce. Na Silvestra bolo zaujímavé varenie spoločnej kapustnice, lebo každý vhodil do
hrnca čo priniesol, a tiež sme ochutnávali domáce dobroty vo forme rôznorodých šalátov.
Samozrejme, že naše stretnutia neboli len o vzácnom spoločenstve stola, ale aj o speve, modlitbách a Božom
Slove. Pred Vianocami rezonovala
najmä pieseň „Zvonia zvony vianočné
...“, ktorú spievali aj naše deti na Štedrovečerných službách Božích. Počas
Silvestra to bol zas dlhší spoločný čas

spojený aj s učením sa pohybovej kreácie na grécky tanec.
Evanjelista Ján nás viedol do Vianoc vyznaním o pôsobení a myšlienkach Jána Krstiteľa, zaznamenaných
v 1.-3. kapitole svojho evanjelia. Mohli
sme si uvedomiť, že aj my máme byť
doma, a hlavne počas Vianoc, ohlasovateľmi Pána Ježiša.
Na silvestrovsko - novoročnom
stretnutí sme sa sústredili na heslo roka
2015: „Preto prijímajte sa vospolok, ako
nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha.“
(Rim 15,7) V zmysle kontextu hesla na
rok 2015 sme sa pozreli, čo konkrétne
znamená vzájomné prijatie sa na základe toho, ako nás prijal Kristus a ako to
slúži na Božiu slávu. Tiež sme pre členov nášho modlitebného spoločenstva
vytvorili záložky s heslom roka.
Na oboch stretnutiach sme vnímali túžbu, aby nás bolo viac. Pozývame
preto mládežníkov a dorastencov, aby
neváhali prísť medzi nás. Stretávame
sa v zborovej miestnosti každý piatok
od 17:30 h do 19:30 h.

ON A ONA - JEDNOTA V ROZDIELNOSTI
Michal Findra a Zuzana Valeková
Národný týždeň manželstva bude
prebiehať aj tento rok 9. – 15. februára na tému ON a ONA - jednota v
rozdielnosti ako oslava manželského vzťahu, lebo v súčasnej spoločnosti
vidíme veľa zlých príkladov. A tak my,
naopak, podporme to vzácne, čím je
pre nás manželstvo.

Celoživotné spolužitie muža a
ženy je model, na ktorom je založená ľudská spoločnosť. Prináša bezpečie, prijatie a zmysluplné medziľudské vzťahy. Rozdielnosť muža a
ženy, ich odlišné povahy, vlastnosti,
či kultúrne a rodinné pozadie sú obrovským prínosom, pretože sa môžu
dopĺňať a podporovať jeden druhého v jeho slabších stránkach.
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Rozdielnosť je však aj riziko, že
ju niektorý z nich bude vnímať ako
ohrozenie a bude sa snažiť zmeniť
toho druhého na svoj obraz. Býva
to tak najmä vtedy, keď jeden alebo
obaja manželia vstupujú do manželstva s cieľom čo najviac dostať,
namiesto dať.
Človek podľa viacerých výskumov
prežíva šťastie vtedy, ak sa cíti byť
milovaný a cíti, že jeho život je zmysluplný. Napĺňanie potrieb manželského partnera dáva životu zmysel

a ak ten druhý odpovedá rovnakou
mincou, človek cíti lásku. V manželstve som tu pre Teba a Ty si tu pre
mňa. Je to opak sebeckého spôsobu
života, keď sa človek stará v prvom
rade o seba a ostatných si všíma iba
vtedy, keď ich potrebuje.
Zapojme sa aj my do tejto milej
akcie - náš cirkevný zbor srdečne pozýva na stretnutie manželských párov 15. februára o 15:00 h
v zborovej miestnosti. Tak si nezabudnite rezervovať svoj čas už teraz!

NA CESTE DO NEBESKÉHO DOMOVA
Z nemčiny preložila Anna Chábová
Stojíme na začiatku nového roka.
Pred nami je neznáma cesta. Nevieme
ako budú vyzerať naše budúce kroky
ani či pred nami bude rovná alebo strmá cesta. Ale dve skutočnosti nám na
začiatku roka dávajú odvahu:
1/ Ako veriaci sme na ceste do
nebeského domova. Akú neskutočnú radosť a šťastie prináša
nášmu srdcu myšlienka na tento
cieľ! Počas tohto roka nás môžu
postihnúť smútok, žiaľ či choroba, ale každým krokom sme bližšie nášmu nebeskému domovu.
Tam uvidíme nášho Spasiteľa v
Jeho kráse a dokonalosti. Tam bu12

deme môcť v pokoji prežívať spoločenstvo s Otcom a Synom.
2/ Pán Ježiš Kristus nás bude na
tejto ceste sprevádzať. On povedal:
„Ajhľa, ja som s vami po všetky dni,
až do konca sveta.“ (Mt 28:20) Tento
sľub je pravdivý aj na začiatku tohto nového roka. Pán je s nami aj na
tmavej ceste a volá: „Ja som to, nebojte sa!“ A ak by sme sa ocitli aj celkom na dne, pomôže nám opäť sa
zdvihnúť. Aj pri radostných slnečných dňoch nášho života je Pán prítomný a raduje sa s nami. V každej
situácii môžeme rátať s Jeho prítomnosťou. Preto každodenne chceme s
Ním a pre Neho žiť až kým nás náš
Pán povolá k sebe domov.

JE VAŠA BIBLIA OTVORENÁ ALEBO ZATVORENÁ?
Z nemeckého originálu od Detlefa
Kranzmanna preložila I. Paulínyová
Pre moju pohrebnú reč, pre zosnulú 19-ročnú Barbaru, som poprosil
jej otca o dcérkinu Bibliu. Veľa miest
v Biblii som našiel podčiarknutých a
pri nich rukou napísané poznámky.
To svedčilo o tom, ako Barbara svoju bibliu veľmi milovala a čítala. Tak
napr. pri 13. kapitole Listu Korintským
poznamenala: „láska je materinským
jazykom kresťana“. Spoznal som, že
Biblia bola pre Barbaru nie kniha na
čítanie, ale kniha života, ktorá ju potešovala a podľa nej sa orientovala.
Raz som si v Berlíne na knižnom
trhu kúpil jednu veľmi starú Bibliu,
viazanú v koži, a keď som ju otvoril,
ešte sa strany lepili na seba. Zjavne
ju skoro sto rokov nikto nečítal. Bola
ešte celkom nepoužitá. Pre mňa, ako

zberateľa starých Biblií, radostné odhalenie. Ale ako som ju držal v rukách a dohadoval sa o cene, bolo mi
ľúto jej majiteľov. Akú obrovskú príležitosť prepásli! Pretože dobre zavretá biblia, uložená niekde v regáli,
nemôže utíšiť hlad po živote.
Človek potrebuje k životu viac, ako
len chlieb. Žije každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Chlieb musíme jesť, aby nás nasýtil. Keď sa na
chlieb len pozeráme, privoniavame
mu a diskutujeme o ňom, nenaplní
nám žalúdok. Tak je to aj s Bibliou.
Len ten, kto ju číta a podľa nej žije,
toho Božie slovo nasycuje. To musí
robiť každý osobne, tak ako nik nemôže za iného raňajkovať.
Prajem vám, aby ste v novom
roku vašu Bibliu vždy znova otvárali a prežívali to, čo vám cez ňu Pán
Boh hovorí.

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Z rôznych zdrojov
Zuzana Valeková

pripravila

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo
rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra, aby si
naša vlasť takto pripomenula 200. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobnosti moderných slovenských dejín Ľudovíta Štúra (28.
október 1815 – 12. január 1856).
Ľudovít Štúr bol nielen tvorca súčasnej podoby spisovného slovenského jazyka, ale aj zakladateľ novodobej koncepcie slovenského národa, založenej na myšlienke jeho
osobitosti, samostatnosti a rovnoprávnosti s ostatnými európskymi

národmi. Na tejto báze bol zostavený aj prvý slovenský celonárodný politický program z 10.05.1848 (Žiadosti
slovenského národa) a neskôr i jeho
rozvinutie v Memorande národa slovenského z roku 1861. Memorandum
bolo základným politickým programom, na báze ktorého bola v r. 1871
založená Slovenská národná strana,
bojujúca až do roku 1918 ako jediná
za dosiahnutie politických cieľov, vyplývajúcich z myšlienok a politického programu Ľudovíta Štúra.
Po roku 1918, po zložitom politickom vývine, sa nakoniec Štúrova
koncepcia slovenského národa uplatnila v samostatnej Slovenskej repub13

like, ktorá sa stála skutočnosťou 1. januára 1993. Naplnili sa tak štúrovské
sny celých generácií Slovákov o vlastnej národnej suverenite a štátnosti.
Aj budúcnosť slovenského národa a
jeho štátnosti má dobrú perspektívu v Štúrovom hesle Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí!
Oslavy počas roka budú rezonovať na území celej Slovenskej republiky, pričom osobitné postavenie bude mať Bratislava, Uhrovec,
Modra, Zvolen, a Hlboké. Kľúčové
aktivity by mali vyvrcholiť na jeseň
v Uhrovci, kde sa tento náš velikán
narodil. V septembri je napríklad
naplánované slávnostné otvorenie
novej expozície v zrekonštruovanej

budove evanjelickej fary v Hlbokom,
kde sa v r. 1843 Štúr spolu s Hodžom
a Hurbanom dohodli na uzákonení
spisovnej slovenčiny.
Bude vydaná pamätná známka a
emitovaná strieborná zberateľská
minca i obehová pamätná dvojeurová minca. Prestíž tomuto výročiu dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu
výročí UNESCO na roky 2014 až 2015.
Štúr nie je „akčný“, ale stále aktuálny hrdina pre všetky generácie a vzor
aj pre dnešnú mládež. „Kým duch v
národe, národ žije,“ znie Štúrov výrok, umiestnený aj na jeho modranskom pomníku. Je to odkaz až do súčasnosti, ktorá namiesto kultu ducha
diktuje vyznávať kult brucha.

CITÁTY Z DIEL ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
„Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, Spravodlivosť, opravdivé ľudské
konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské
veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!“ (Ľ. Štúr: „Slovanstvo a svet budúcnosti“)
„Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete, len
slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo
práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.“ (Slovenskje národňje novini, 1846, č. 57)
„O tom, čo je to Pravda, hovorí podrobne Kristus, keď určuje povinnosti
človeka ako takého a keď ich nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na srdce.“
„Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a
každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje.“ (Ľ. Štúr: „Slovanstvo a svet budúcnosti“)
„Kto si nevyvolil znášať príkoria na obranu Spravodlivosti, ten nepoznal jej
svätosť.“ (Starý a nový vek Slovákov. Bratislava 1994)
„Čo by bolo zdrojom našej činnosti, ak len nie Božie vnuknutie? Kam má
smerovať, kde sa má zavŕšiť, ak nie v dobrom, spravodlivom živote?“ (Ľ. Štúr:
„Slovanstvo a svet budúcnosti“)
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ŠTATISTIKA ZA ROK 2014
Pokrstení: 		
Konfirmovaní:
Zosobášení:		
Zosnulí:		
Počet členov CZ:

(5 chlapci, 11 dievčat)
10 (2 chlapci, 8 dievčat)
8 párov ( 3 evanjelické, 5 zmiešané)
17 (11 mužov, 6 žien)
1160

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Január
Štolcová Anna			
Uličná Anna			
Slavkovská Danka		
Dindoš Ján, Ing.		
Šimová Eva			
Deverová Anna			
Habiňáková Anna		
Tomčíková Janka, Mgr.		
Rošková Anna			
Keresztényová Edita		
Hudáková Aneta		
Michalidesová Vlasta		
Wielandová Anna		

1.1.
1.1.
6.1.
6.1.
7.1.
8.1.
10.1.
10.1.
12.1.
13.1.
14.1.
14.1.
19.1.

Šelep Peter			
Mihálik Igor			
Hybenová Zuzana, Ing.
Michalíková Erika		
Blaško Ján			
Oravcová Elena		

22.1.
24.1.
27.1.
29.1.
30.1.
31.1.

Február
Valeková Zuzana, Mgr.		
Danielčak Ľubomír		
Přibyl Jiří			
Kostroš František		
Procházková Zuzana		

1.2.
4.2.
17.2.
19.2.
23.2.

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH
NOVEMBER – DECEMBER 2014
Sviatosť Krstu svätého prijali: Pavlína Gancarčíková, Michaela Kurucová,
Peter Štelbaský a Timea Čupková.
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Gizela Čechová (86), Ladislav
Muntág (90), Anna Biskupová (58) a Ladislav Mrisko (65)

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
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

JANUÁR
1. Št.
		
4. Ne.
6. Ut.
11. Ne.
15. Št.
18. Ne.
		
22. Št.
25. Ne.
		
28. St.
29. Št.
		

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

-

Poprad, Novoročné služby Božie
Stráže, Novoročné služby Božie
Poprad, Nedeľa po Novom Roku
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Poprad, 1. nedeľa po Zjavení
Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Zjavení
Poprad, ekumenická pobožnosť
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Zjavení
Spišská Sobota, 3. nedeľa po Zjavení
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
FEBRUÁR

1. Ne.
		
5. Št.
8. Ne.
		
12. Št.
15. Ne.
		
19. Št.
22. Ne.
		
25. St.
26. Št.
		

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

-

Poprad, Nedeľa Deviatnik
Stráže, Nedeľa Deviatnik, výročný konvent
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa po Deviatniku
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, Predpôstna nedeľa
Poprad, výročný konvent
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. pôstna nedeľa
Spišská Sobota, 1. pôstna nedeľa
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, biblická hodina
Poprad, večerné služby Božie

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.

