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VŽDY OSLAVUJ BOHA A NIKDY SI NEZÚFAJ!
Žalm 34. sa začína slovami: Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase... – teda vždy. O tom, že oslavujeme Boha a ďakujeme Mu
vo svojom súkromnom živote i v spoločenstve cirkvi, nepochybujem. Ale vždy, v každom čase? Bez ohľadu na situáciu v ktorej sa
nachádzame?
Každý z nás pozná chvíle vo svojom živote, keď mu nebolo do
reči. Keď by sme boli najradšej sami, nikoho nestretli, s nikým sa
nerozprávali, a uzavretí hlboko do seba čakali, kým to, čo nás bolí,
prebolí. Poznáme tie situácie z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti iných, keď sa človek utiahne sám do seba a chce mať od všetkých a od všetkého pokoj.
Žalmista nám zvestuje, že máme vždy oslavovať Boha, v každej
situácii, dobrej či zlej. Keď prežívame šťastie a radosť, úspech a pohodu, ako veriaci ľudia spontánne za tieto chvíle ďakujeme Bohu.
Ťažšie je to vo chvíľach bolesti a utrpenia, zrady a sklamania, strachu a ohrozenia, či vnútornej prázdnoty a nemohúcnosti. Vtedy
akoby sa nám jazyk prilepil o ďasná. Ak sa aj odhodláme oslavovať
Boha, je to často len z povinnosti. Žalmista však hovorí: Nech sa
mi duša chváli pred Hospodinom. Teda, Božia oslava má zaznievať
z hĺbky duše, z úprimnosti srdca. Takáto úprimná oslava Boha potom mení nás i našu situáciu.
Bratia a sestry, 34. žalm nás chce povzbudiť v našej oslave Boha v
každom čase, nielen vtedy, kedy sa nám chce. Boh prebýva na chválach svojho ľudu, a kde je prítomný Boh, tam sa vždy dejú veľké
veci. Žalmista nám hovorí aj o tom, že si nikdy nemáme zúfať, lebo
Boh o nás vie, a ak sa s dôverou obraciame na Neho, on nám zasľúbil, že nebudeme mať v ničom nedostatok. Veríme tomu?
Dr. Libor Bednár, zborový farár

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová
Veľký piatok. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus
umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (Rim 5:8). Tento kázňový text poukázal na veľkú Božiu lásku k nám,
hriešnym ľuďom. Boh poslal svojho
Syna, ktorý odložil Božský majestát
a prijal telo človeka, aby vytrpel potupnú smrť za naše hriechy. Ak veríme, že hriechy každého z nás vyniesol na kríž, potom Ho prijímame
za Spasiteľa. Tí, ktorí uverili v Kristov kríž, našli otvorenú bránu Božej
milosti. Kríž spája človeka s Bohom.
Vďaka za veľkú obeť!
Veľkonočná nedeľa. Kázňové
Božie slovo (Mt 28:l-7) nám predstavilo vzkriesenie ako veľkolepé Božie dielo. Zvesť o vzkriesení niesli práve ženy, pretože ony sa
stretli s anjelom aj so vzkrieseným
Ježišom Kristom. Čo počuli a videli oznámili učeníkom. Aj v našom
chráme, v podaní zborového spevokolu, radostne znelo: On vstal z
mŕtvych, Kristus náš Pán, haleluja!
Čo z toho pre nás vyplýva? Aj my
máme prezentovať Ježiša Krista, že
je vzkriesený a žije a ako kresťania
máme vyznávať, že je nám veľmi
blízky. Nemôžeme mlčať!
Druhá slávnosť veľkonočná
priniesla zasa radostnú zvesť o ovocí Ducha, ku ktorému patrí aj radosť. Brat farár Michal Findra na
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príklade kmeňa viniča, bez ktorého
nevyrastú plody/hrozno, vysvetlil, že podobne ani kresťan bez Ježiša Krista nemôže byť ratolesťou,
na ktorej by sa mohli urodiť plody – ovocie Ducha Svätého. Vinohradník sa musí o svoju vinicu starať, teda aj my potrebujeme Božiu
starostlivosť, hoci je niekedy aj bolestivá. Vinič prináša ovocie v určitom čase, na jeseň. My veríme, že
s požehnaním Pána Boha i my prinesieme ovocie. Na to však musíme
v Boha veriť, nechať sa premieňať
Božím slovom a potom časom príde
ovocie. Na Veľkú noc sa radujeme
zo vzkriesenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nám tak otvoril
cestu do Nebeskej vlasti. Najväčšie
uspokojenie je v Božích rukách, a
preto sa vložme s dôverou do týchto rúk!
Veľkonočný koncert. Po skončení služieb Božích bol v chráme koncert speváckeho zboru Con
moto Slovakia. Tvoria ho spievajúci dirigenti a konzervatoristi pod
vedením renomovaného dirigenta
Jiřiho Slovíka. Prítomní aj z iných
cirkví si vypočuli prekrásne duchovné piesne od rôznych skladateľov, aj z Afriky. Podanie celého
zboru, ale aj sólistov bolo znamenité, veľmi hodnotný koncert ocenili
aj poslucháči potleskom. Publikum
si nakoniec spoločne so zborom zaspievalo hymnickú pieseň Aká si mi
krásna.

MODLITBA K DUCHU SVÄTÉMU
Z internetového zdroja vybrala Zuzana Valeková
Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou.
Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné.
Ty, darca darov duchovných, prst Boží v dielach stvorených;
Ty, zasľúbenie Otcovo, dávaš reč, slovo Pánovo.
Osvieť nás, ducha posilňuj, do sŕdc vlej lásku ohnivú;
keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti.
Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas;
nech vždy pod Tvojím vedením vyhneme vplyvom škodlivým.
Nauč nás Otca poznávať a Jeho Syna milovať a v Teba,
Ducha obidvoch, daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.
DRUHÝ STOROČNÝ JUBILANT
Zuzana Hybenová
V auguste minulého roka sme
sa tešili z daru storočného života našej cirkevníčky, sestry Kataríny Ondrušovej, ktorá sa až doteraz
teší z požehnaného života.
V marci tohto roku sme mohli
ďakovať Pánu Bohu, spolu s oslávencom a jeho rodinou, za ďalšieho nášho cirkevníka, brata Viktora Chladoňa, ktorý sa z milosti Božej stal druhým storočným jubilantom v cirkevnom zbore. Hoci
mu zrak a sluch slabšie slúžia, zato
myseľ má jasnú a o svojom živote dokáže rozprávať tak živo, ako

by čítal z papiera, alebo ako keby
rozprával o včerajšku. Skutočne, je
pôžitok počúvať ho.
Oslávenec prežíva roky staroby v
opatere syna a nevesty, ktorí s ním
bývajú a vzorne sa o neho starajú,
keďže manželka Hanka ho už predišla do večnosti. Brat farár Libor
Bednár mu potom v týždni pred
Veľkou nocou prislúžil aj sviatosť
Večere Pánovej.
Redakcia Zborového listu jubilantovi želá, aby ho Božia milosť sprevádza aj naďalej počas vymeraného
času pozemského života a spolu so
žalmistom prosíme: Ani do staroby
a šedín neopúšťaj ma, Bože!
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180. VÝROČIE NARODENIA SAMUELA WEBERA
Zuzana Hybenová
V nedeľu 3. mája sa v evanjelickom chráme v Spišskej Belej konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 180. výročia narodenia bývalého dlhoročného kazateľa Slova
Božieho Samuela Webera, popradského rodáka. Slávnosť vďaky voči
Pánu Bohu za tohto vzácneho človeka chceli osláviť spolu s popradskými cirkevníkmi.
Sediac v laviciach tohto veľkého a
pekného chrámu som sa nechtiac v
mysli vrátila do času, keď bol tento
kostol zaplnený možno do posledného miesta (Spišská Belá bola vtedy takmer celá evanjelická) a z kazateľne znela kázeň spomínaného
Samuela Webera, ktorý sa snažil zachraňovať hynúcich tak, ako zachraňoval Pán Ježiš topiaceho sa Petra
na oltárnom obraze chrámu.
Nedeľňajšie služby Božie boli naozaj slávnostné. Chrám zaplnili domáci a tiež popradskí cirkevníci so
spevokolom – prišli sme v plnom
autobuse a niekoľkých osobných
autách. Na službách Božích mal náš
zborový spevokol štyrikrát hudobný
vstup. Popradskí bratia farári Libor
Bednár a Michal Findra liturgovali
spoločne s domácou sestrou farárkou Evou Germanovou.
Brat farár Bednár poslúžil kázňou
slova Božieho na texty z listov Židom
a Filipským. Kázeň začal otázkou
4

načo chce každý z nás použiť svoj život? Odpovedali by sme asi rôzne,
ale kresťan by mal rozhodne odpovedať len na Božiu slávu! V tejto súvislosti je namieste aj otázka, čo viedlo Samuela Webera, aby viedol taký
život a konal tak, ako hovoria historické pramene. Veď aj dnes Beľania s
úctou spomínajú a sú vďační za jeho
všestrannú aktivitu. Môžeme sa pýtať z akých zdrojov čerpal? V zmysle slov 1. žalmu ho možno prirovnať
k stromu, ktorý má hlboké korene
v Pánu Bohu. Srdce Samuela Webera bolo plné Božej milosti. Požehnaných 47 rokov vystupoval na kazateľňu a zvestoval Božie pravdy preplnenému chrámu. S úctou spomíname na tohto vzácneho človeka, ale
nemáme len spomínať na to čo bolo.
Každý z nás si má položiť otázku, k
akému stromu by mňa pripodobnili? Každé služby Božie, každé počuté
Božie slovo by nás mali robiť lepšími!
Nech život kazateľa a seniora Samuela Webera je pre každého z nás príkladom a inšpiráciou!
Po kázni sestra Zuzana Kollárová,
autorka knihy Samuel Weber, poskytla informáciu o živote a všestrannej
službe tejto významnej osobnosti.
Po Áronovskom požehnaní prišli do chrámu aj beliansky primátor Štefan Bieľak, katolícky kňaz a
členovia dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej, aj s hasič-

mi dorastencami. K pamätnej tabuli Samuela Webera položili kyticu kvetov a zhromaždeniu sa prihovoril primátor mesta s vyjadrením
vďaky mesta za vzácneho človeka,
akým Samuel Weber bol.
Po službách Božích sme boli pozvaní do priestorov evanjelickej fary,

kde je zriadená Weberova pamätná
izba. V krásne zrekonštruovaných
pivničných priestoroch nám domáci
pripravili chutné pohostenie. Úprimne im za všetko ďakujeme a prosíme,
aby Otec nebeský požehnával prácu
v tomto cirkevnom zbore a odplatil
im i prejavenú pohostinnosť.

MLÁDEŽ NA VEĽKÝ PIATOK
Michal Findra
Aj napriek prázdninám a sviatočnému dňu sa zišli mládežníci večer na trocha netradičné stretnutie.
Vopred sme avizovali, že každý, kto
príde, má priniesť so sebou aspoň
jeden zemiak.
Naše mládežnícke stretnutie sa
začalo ako zvyčajne – spevom piesní na Božiu oslavu a štúdiom Biblie. Hovorili sme si, čo všetko nám
Pán Ježiš daroval, uvedomovali sme
si Božiu lásku, s akou sa k ľudstvu
zachoval, keď bol ochotný dať sa
ukrižovať pre naše hriechy, aby nás
zmieril so svojím i našim Otcom.
Ježiš pred veľradou sa otvorene priznal k Mesiášstvu a poukázal, že prišiel zachrániť nás hriešnikov. Tiež povedal, že za tri dni vystaví nový chrám – Božie kráľovstvo.
Takéto priznanie Ho stálo odsúdenie
od veľkňaza: Rúha sa! a veľrada rozhodla: Hoden je smrti! Za tri dni nato
vstal z mŕtvych a vystavil nový chrám
– cirkev, spoločenstvo kresťanov.

To špeciálne na Veľký piatok bolo,
že sme mali možnosť vidieť časť zo
života Pána Ježiša vo filme Boží Syn.
Špecialitou boli aj svedectvá o čase
pôstu. Nešlo o pôst ako obdobie pred
Veľkou nocou, ale o pôst ako nejedenie. Dohodli sme sa, že sa pokúsime nejesť jeden deň, aby sme tento pôstny čas prežili aj inak. Povzbudzujúce bolo, ako takéto rozhodnutie motivovalo nás samých zamýšľať
sa, prečo to robíme a naše okolie to
často viedlo k diskusii o kresťanstve,
viere a nasledovaní Krista. Zvláštne,
že pôst – nejedenie, sa stal misijným
prostriedkom.
A zemiaky? Tie sme dali do jedného hrnca a uvarili. Mali sme potom
počas programu pôstne veľkopiatočné stolovanie – zemiaky v šupke s
maslom, soľou a kto chcel mohol si
pridať aj dressing.
Naše stretnutia v piatky večer, teraz v letom čase o 18.30 h, sú pestré a
budujú mládežníkov v kresťanskom
živote. Dávajú mnohé odpovede na
to, čím žijú mladí. Srdečne pozývame každého mládežníka.
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AKÁ JE NAŠA VIERA, KRESŤANIA?
Z úcty ku všetkým mamám a starým mamám, pri príležitosti Dňa
matiek, z publikácie Vzácne ženy
rodu Révai vybrala Zuzana Hybenová
Každý rok nás približuje k významnému 500. výročiu Lutherovej
reformácie. V tejto súvislosti sa, vo
svete i v Slovenskej republike, koná
celý rad podujatí, ktoré poukazujú
na jej mimoriadny historický prínos
pre kresťanstvo i pre celú civilizáciu.
Projekt Reformácia a ženy patrí
medzi také podujatia. Spoločenstvo
evanjelických žien (SEŽ) preto prostredníctvom autora Miloša Kovačku
vydalo publikáciu Vzácne ženy rodu
Révai, ktoré boli príkladom viery a
všemožne prispievali k šíreniu reformácie na území Slovenska.
Odpoveď o viere ženy autor rozvádza aj na ďalších konkrétnych príkladoch slovenských žien. Spomína
na mladú kaplánku, neskôr váženú
evanjelickú farárku Zlaticu Oravcovú, ktorá v Martine, kde Miloš Kovačka žije, pôsobila v polovici 50. rokov minulého storočia. To bol ťažký
čas pre kresťanský život u nás. Obyvatelia sa mali „vyrovnať s náboženskou otázkou“. Zlatica Oravcová potom ako farárka rozdávala vrúcnosť
viery na viacerých miestach Slovenska a vo vzácnych veršoch evanjelickej duchovnej poézie.
Ďalej spomína ťažko chorú učiteľ6

ku a poetku Máriu Rázusovú-Martákovú. V dôsledku krutej reumatickej
choroby stratila schopnosť kráčať. Na
spisovateľských stretnutiach bola vyzvaná rozmýšľať a písať v duchu vedeckého ateizmu. Ale ona svoj zápas
o vierovyznanie vybojovala. Slovenským kresťanským dejinám viery zanechala jedinečné svedectvo v básni
Nepoznanému s refrénom Teba vraj
niet! Vrcholom je záverečné poetkino vyznanie viery: Tak nech Ťa niet!
Ale ja dušu v sebe cítim, že neskončím život týmto žitím, že musím dosiahnuť svojich mét! Preto sa bijem...
A neustúpim z boja kým s Tebou nesplynie smutná duša moja, Ty, Bože,
pravdy večný stred.
Ľudmila Podjavorinská sa usilovala o všeobecnú rovnosť žien aj na
pôde cirkvi, ale bola aj ženou vyznávačského kresťanstva. Jej diela
Labutia pieseň a Baránok Boží patria ku skvostom slovenskej umeleckej literatúry. Aká je naša viera? Sme
schopní, kresťania, žiť Evanjelium
Kristovo? To je otázka, ktorú i našim
časom zanechala Ľudmila Podjavorinská, žena vrúcnej viery.
Elena Maróthy-Šoltésová sa modlila a pracovala, keď ako mladá a osirená musela vo farárskej rodine na
svoje plecia prevziať úlohy zosnulej matky. Desaťročia viedla Živenu
a ani v najťažšom slovenskom období nestrácala vieru, dôverovala Hos-

podinovi. Svoje dve deti vyprevadila
na večnosť a svoj údel pochopila ako
zvláštnu príležitosť na vyznanie viery. Slovensku ho zanechala v podobe
svetoznámej knihy Moje deti, ktorá
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí,
naozaj vzbudila mimoriadny ohlas.
V mnohých rodinách sa ocitla na rodinnom stole spolu s Bibliou. A neraz
sa aj čítala ako kniha biblická.
Čas Eleny Maróthy-Šoltésovej
sprevádzali v dejinách slovenskej
veriacej ženy dve sestry, vážené poetky – hymnologičky, Kristína a Mária, dcéry evanjelického a. v farára Pavla Roya. Aj ony našej krajine
a kresťanstvu v nej položili otázku:
Aká je vaša viera, kresťania? Obe zanechali kresťanstvu dedičstvo, celý
rad činných prejavov viery. Pieseň
Smieť žiť pre Krista je dnes jedna z
najznámejších evanjelických duchovných piesní.

Autor ďalej píše: Mohli by sme pokračovať, nachádzať a dokladať stopy veriaceho srdca slovenskej ženy
na rozličných miestach slovenských
evanjelických dejín. Hoci Martin
Luther, keď vyprevádzal Malý katechizmus na dejinnú púť, zdôrazňoval rolu mužov-otcov, predsa sa tejto roly ujímali staré mamy a mamy,
milujúce ženy, piliere svojich rodín.
Koľko bolo starých mám a koľko
bolo matiek, ktoré doslova rozsievali (aj rozsievajú) duchovné hodnoty kresťanstva v útlych srdciach
najmenších. Cez ne sa prihováral a
dodnes prihovára Ježiš Kristus známymi slovami: Nechajte maličkých
prichádzať ku mne!
Nech takýchto horlivých žien,
matiek a starých mám v našej cirkvi
pribúda, lebo viesť deti a vnúčatá k
pravej viere je ten najlepší dar do života, ktorý im môžu dať!

VYZNANIE ŽIAKA Z TANZÁNIE
Vybraté z časopisu Misie na Níle „Pramene“
Keď som mal dva roky, moja rodina musela opustiť Kongo z dôvodu vojny
a usadila sa v Tanzánii v Kigome, kde pôsobí Misia na Níle.
Keď som mal šesť rokov, začal som navštevovať školské centrum. Dnes navštevujem piatu triedu na strednej škole. Od tretej triedy navštevujem ranné
zamyslenia, ktoré začínajú o 7.00 h ráno. Pretože pre mňa veľa znamenajú,
vstávam už o 5.00 h. Viem, že Boh je náš nebeský Otec a dokáže nás a našu
školu ochrániť od zlých vplyvov. S mojou kamarátkou Lune sme sa rozhodli, že sa budeme každý deň na ranných zamysleniach modliť za naše rodiny,
kamarátov, učiteľov a za Misiu na Níle. Keď ráno v zbore spievame piesne,
moje srdce plesá nad Ježišovým víťazstvom a moja každodenná modlitba je,
aby Pán osvietil mojich spolužiakov, aby našli spasenie v Ježišovi Kristovi.
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PREBUĎ SA KTO SPÍŠ ...
Elena Bakurová
V dňoch 15. a 16. marca sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila konferencia pre mestské cirkevné zbory,
ktorú organizoval Biskupský úrad
VD. Zúčastnili sa na ňom farári, pracovníci v cirkvi, aj laici a vzácni hostia z Nórska Helge Stantal, zo Sliezka Daniel Chlebek a Tomáš Tyrlík,
zo Švédska Martin Alexander, z Maďarska Györi Péter.
Konferencia bola venovaná problematike misie mestských zborov.
Otvoril ju brat biskup VD ECAV Slavomír Sabol, ktorý v úvodnom príhovore použil Lukášovo evanjelium
19:1-10 o Zacheovi, ktorý vyšiel na
strom, aby videl Ježiša.
Hostia zo spomenutých krajín sa
podelili so skúsenosťami, aké prežívajú v ich zboroch a najmä ako sa
im darí získavať nových ľudí, ktorí sa prisťahovali z dedín do miest,
aby neostali bokom a začlenili sa
do zboru. Zdôrazňovali hlavne prístup k ľuďom, návštevy rodín, využívanie každého stretnutia, získavane detí rôznymi podujatiami
a prostredníctvom nich aj ich rodičov a celé rodiny.
Pri tejto práci sa stretávali s rôznymi starosťami, ťažkosťami, z
ktorých najväčším bol nedostatok
priestorov na schádzanie. Náročné
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bolo aj organizovanie výletov, športu, turistiky, kultúrnych podujatí,
posedení pri káve a pod. Stretávajú sa aj s odmietavými postojmi, ale
nenechávajú sa odradiť. Tak vznikli nové zbory niekedy aj s so stovkami členov, ktorí sa pred tým nikde
nehlásili. Vyvolia si spomedzi seba
spolupracovníkov, ktorí vedú skupinky, na ktorých sa schádzajú. Počuli sme aj mnoho príkladov, ako
získavať nových členov do cirkvi.
A čo my? Máme tie isté problémy,
ale aj povinnosti starať sa o tých, ktorí sa prisťahovali do nášho mesta,
do našej bytovky, hlavne na sídliskách. Všímajme si a rozprávajme sa
s nimi. Farár z Nórska Helge Stantal
povedal: „Rybár ide loviť ryby tam,
kde sú.“ Preto nebuďme ľahostajní
k ľuďom, hovorme a pozývajme ich
do kostola, na rôzne stretnutia, ktoré sa konajú v našom zbore. Len tak
nadobudneme bližší kontakt s tými,
ktorí ešte zatiaľ málo túžia po počúvaní Božieho Slova. Len tak nastane prebudenie aj v našom meste. Prosme Pána Ježiša, aby nám požehnal aj priestory, ktoré budú bližšie k ľuďom aj na sídliskách pre rôzne stretnutia. Keď sa budeme intenzívne modliť, Pán Ježiš nám ukáže
ako vykročiť, pomôže nám vyriešiť
aj mnohé ťažkosti, ale potrebujeme
túžiť. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

V SLUŽBÁCH OSVETY A SLOVENSKÝCH TRADÍCIÍ
Skrátené z Nášho kalendára 2015 s delegáciou na návšteve v PopraCeloštátnej slovenskej samosprávy de, a v kostole sa konali slávnostné
v Maďarsku
služby Božie, na ktorých sa zúčastnili nielen Slováci, ale aj Maďari,
Tibor Mótyán/Môťan je bezpo- Česi a Holanďania. Pán farár Mgr.
chyby mnohostranný človek, po- Ján Pavlovič začal spievať 95. žalm
známe ho ako bývalého predsedu a znelo to „ukrutne“ pekne, takže
Sarvašskej slovenskej samosprá- som urobil aj nahrávku. Natoľko sa
vy, ako bývalého predsedu Nábo- mi zapáčila melódia, že som ju stáženského výboru Celoštátnej slo- le počúval aj doma, neskôr som už
venskej samosprávy v Maďarsku sledoval melódiu s textom, kým som
(CSSM), zakladajúceho člena a bý- sa ho nenaučil. A keďže mladší farávalého predsedu Kultúrneho spol- ri už nevedia spievať žalmy, raz mi
ku Vernosť, ako predsedu Spolku pani farárka Nobiková dovolila, aby
záhradkárov v Sarvaši, ale aj ako som zaspieval pred oltárom v sarvedúceho miestneho Regionálne- vašskom Starom evanjelickom kosho kultúrneho strediska Osvetové- tole. Potom som spieval aj v Bratiho centra CSSM.
slave, Poprade, rumunskom NadlaVždy s radosťou a úctou rozprá- ku, Prahe, ale i vo Fínsku, Paríži, na
va o svojej najmilšej knihe – o sta- stretnutiach presídlených Slovákov
rom evanjelickom spevníku Tra- zo Sarvaša. Mojím najobľúbenejším
noscius. To, že sa nestal farárom, je žalmom je 95. a ja ho dodnes spiečisto náhoda. Ako prezradil, láska vam v biblickej češtine.
k spevu a Tranosciu nepramení v
Tibor Mótyán sa ako funkciojeho rodine. Ako dieťa chodil do nár lúči, ale teší sa na ďalšie osobnového evanjelického kostola a bol né priateľské vzťahy a na ďalšie
vždy dojatý, keď počul spievať kňa- stretnutia s dobrými ľuďmi, s ktoza. Dodnes tvrdí, že spievaná litur- rými mohol spolu slúžiť, a ktorí ho
gia je oveľa krajšia ako nespievaná majú radi.
a podotýka, že maďarskí duchovní
Záverom jeho rozlúčkového listu
už vôbec nespievajú pred oltárom. sme si mohli prečítať odkaz apošAko sa uňho začala láska k žal- tola Pavla: „... vytrvalosť k osvedčemom, na to pán Mótyán spomína nosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej
takto: Začiatkom 90. rokov sme boli nezahanbuje...“ (Rim 5:4-5).
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KONFIVÍKEND A KONFIDEŇ GERLACHOV
Michal Findra
Naši konfirmandi sa 23.až.25.apríla zúčastnili víkendového pobytu v
Gerlachove v zborovom dome. Téma
víkendu bola: Vystúp z MATRIX-u a
téma kondifňa: Z klamstva do reality.
Na základe filmu MATRIX sme sa
pokúsili poukázať:
1.

na našu poviazanosť hriechom
a Božiu ponuku slobody a reálneho života
2. na potrebu prípravy – tým, že
človek verí v Pána Ježiša, neznamená to bezproblémový
život, ale potrebu prípravy na
zápas posvätenia
3. na potrebu nášho neustáleho
spojenia s Pánom Ježišom, aby
sme vedeli žiť ako kresťania.
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K výkladu Božieho slova patrili aj bližšie rozhovory v skupinách,
kde sme mali pripravené otázky ku
každej téme. K téme o potrebe prípravy sme mali workshop, na ktorom sme vyrobili výzbroj rímskeho
vojaka, podľa ktorej apoštol Pavol
povedal, čo potrebujeme v zápase o
svätosť – opasok (pravda), pancier
(spravodlivosť), obuv (pohotovosť
evanjelia), štít (viera), prilba (spasenie), meč (Božie Slovo).
Ako mladí ľudia plní energie, sme
mali pripravené počas programu aj
pestré hry a aktivity. V piatočné popoludnie sme boli na výlete v Tatrách, kde sme pri plnení zaujímavých úloh prešli z Tatranskej Polianky na Vyšné Hágy. S najväčším ohlasom sa stretlo natáčanie videa o chrá-

nenej zveri. V piatok večer nás prišli navštíviť dorastenci a konfirmandi z domáceho zboru. V programe
sme si vypočuli príbeh o Nikodémovi a Pánovi Ježišovi a zahrali akčnú
hru „pokrievka“. V úvodný večer sme
mali možnosť zahrať sa atraktívnu
hru „zosaď farára“.
Počas celého pobytu jednotlivé
skupiny zabezpečovali chod kuchyne a prípravu stravy. Raňajky a večere
sme si chystali sami a na obed zabezpečili výdaj dovezenej teplej stravy.
V sobotu sme boli potom už spolu s ostatnými konfirmandmi zo seniorátu na konfidni. V kostole sme
mali čas na piesne a modlitby, ktoré
nás viedli bližšie k téme o tom, ako
nám je potrebné vystúpiť z klamstva
do reality. Pár icebreakerov nám pomohol bližšie sa spoznať a vytvoriť
družnú atmosféru. Pred obedom
sme sa zamýšľali nad témou. Najskôr to bolo vnímanie toho, čo je

umelé a čo je pravé na prírode, na
vzťahoch a napokon celkovo v živote kresťana. Biblicky nám poslúžilo
podobenstvo Pána Ježiša o vínnom
kmeni a ratolestiach. Jasne sme si
mohli uvedomiť, že bez napojenia
(viery) v Krista niet pravého života a
niet reality. Myšlienka na povzbudenie bola, že keď sa stretneme so zázrakom života a uvidíme, ako krásne to všetko okolo nás funguje, tak
si spomenieme, že náš ozajstný život je len v napojení na Pána Ježiša a
všetko ostatné je klam.
Po výbornom obede, ktorý pre nás
pripravili domáci mládežníci, sme
mali popoludňajšiu aktivitu. V štyroch skupinách sme kreatívne spoznávali obec. Nešlo ani tak o miestopisné poznanie, ale o úlohy, ktoré dopĺňali naše doobedné uvažovanie. Po požehnaní sme sa potom už
rozišli domov.

KONFERENCIA MODLITEBNÉHO SPOLOČENSTVA ECAV
Zuzana Hybenová
Výročná konferencia MoS ECAV
sa konala 13. – 15. marca vo Zvolene.
Motto konferencie boli slová z listu Ef 5:14 Prebuď sa kto spíš, vstaň z
mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.
Po úvodnej pobožnosti zvolenského farára Jána Mojzsisa nasledovalo
rokovanie o činnosti a voľby funkcionárov MoS. Sobota bola prednáškový
deň. Odzneli hodnotné prednášky
bratov farárov Michala Hreška a Sta-

nislava Kaczmarczyka. Popoludní
boli semináre, modlitebné skupinky
a večer program domáceho cirkevného zboru, v ktorom dominoval zvolenský spevokol.
V nedeľu boli vo zvolenskom chráme bohoslužby, na ktorých boli prítomní aj účastníci konferencie. Kázňou Božieho slova poslúžil biskup
ZD Milan Krivda a po službách Božích bola prislúžená sviatosť Večere Pánovej. Kázňou k Večeri Pánovej
poslúžil brat farár Kaczmarczyk.
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180. VÝROČIE POSVÄTENIA POPRADSKÉHO CHRÁMU BOŽIEHO
Zuzana Hybenová
Vo sviatok Svätej Trojice 31. mája
si náš cirkevný zbor pripomenie významné okrúhle 180. výročie posvätenia chrámu Božieho a tiež ťažké
podmienky, za ktorých tento stánok
Boží budovali naši verní predkovia.
Chceme ďakovať Pánu Bohu za
Jeho veľkú milosť a za našich horlivých a obetavých predkov, ktorí za
veľmi nežičlivých podmienok posta-

vili tento stánok Boží, ktorý dominuje popradskému Námestiu sv. Egídia.
V pokore prosme a vyznávajme: Kiež Pán i naďalej udržuje tento chrám vo svojej ochrane. A my a
naši potomkovia, ako pokračovatelia
slávnych predkov, oslavujme v tomto
chráme Pána Boha, spievajme Mu na
chválu a radostne sa tu k Nemu modlime. Jeho Slovo počúvajme a tak sa k
životu večnému povznášajme!

STARKEJ
Daniel Šovc
Nemal som možnosť poznať vás,
spočítať vaše vrásky,
no veľké srdce poznávam,
dedičstvo vašej lásky.
Za vaše srdce ďakujem,
že ste ho dali svojej vnučke,
že nežné je a čisté, krehké –
jak rubín svieti na obrúčke.
Niet hrubosti v ňom,
je v ňom lúka,
je plná citu,
náruč núka.
A rany hojí vaša vnučka
aj každú slzu stiera.
A je v nej slnko, je v nej nádej,
jerišské múry borí viera.
A teraz nebo, Teba prosím,
daj prosím starkej tento list,
že netrpela nadarmo,
že hodno bolo na zem prísť.
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DETSKÉ OKIENKO NIELEN PRE DETI
Alena Findrová
V máji máme deň matiek, ktorý vyjadruje lásku matky k dieťaťu a naopak. Aj v spoločnosti sa hovorí v tomto mesiaci viac o láske.
O Božej láske a jej pôsobení v živote človeka nám aj Hans Küng zanechal
citát, a ten je ukrytý v osemsmerovke a pozostáva zo 60-tich znakov. Deti
môžu riešenia dávať do detskej pošty.
Láska je naozaj rôznorodá, napríklad: akcia, anjel, boj, bolenie, budúcnosť, cvendžiaci zvon, čas, dávanie, deliť, dobrá, domov, dvere,
hazardná hra, hnutie, horúčka, hudba, chodenie, choroba, iracionálna, inšpirácia, jediná, Ježiš, mama, manželstvo, meter, meteor,
milá, miluje, model, motor, nával, neha, nepremožiteľná, niť, obeť,
odpoveď, opera, ozvena, pečať, pomáha, pozná, prostá, raj, rozumná,
sila, slnko, sľub, spev, spisovateľ, svetlo, šifra, šťastie, tajomstvo,
trpezlivá, úroda, uspokojivá odpoveď, vášeň, veda, vľúdna, všetko,
výpoveď, vyspelá, zámok
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MISIJNÁ KONFERENCIA MISIE NA NÍLE
Zuzana Hybenová

pracovníkov je veľmi náročná a
ťažká, ale prináša ovocie. V mnoVýročná konferencia Misie na hom nám Afričania môžu byť
Níle sa konala 7. marca v Liptov- vzorom, ako túžia po Božom sloskom Mikuláši. Po otvorení kon- ve a chcú ho počúvať. Žiaci v škoferencie riaditeľkou slovenskej po- le pred vyučovaním majú pobožbočky s. farárkou Evou Kolesáro- nosť, pacienti pri čakaní na klinivou nasledovala pobožnosť s. fa- ke počúvajú kázne a spievajú nárárky Daniely Mikušovej. Hovori- božné piesne. Na stolíkoch majú
la o Božom slove, ktoré sa nevráti aj Biblie.
prázdne, ale úspešne spraví, na čo
Modlime sa za pracovníkov a miho Boh poslal.(Iz 55:10-11). Potom sionárov, ale aj za obyvateľov, ktozazneli správy z Afriky – Tanzánie, rí počúvajú Božie slovo, aby meniSudánu a Konga. Nakoniec infor- lo ich životy a prijali Pána Ježiša za
mácie zo slovenskej pobočky.
svojho Spasiteľa.
Práca misionárov aj ostatných
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 16.00 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17.30 h
mládež – každý piatok o 17.30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích
Redakcia Zborového listu popradských
evanjelikov
pri príležitosti Dňa matiek blahoželá
všetkým matkám, rovnako ako otcom ku
Dňu otcov, ale aj všetkým deťom pri sviatku
všetkých detí!
Nech sám Pán Boh žehná všetky rodiny!
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POZVANIE NA ZBOROVÝ DEŇ
Srdečne pozývame na zborový deň, ktorý bude 27.júna (sobota) so začiatkom o 10.00 v zborovej sieni. Téma dňa je Pravda. Pán Ježiš povedal: Ja
som Cesta i Pravda i Život. (J 14:6). Za pravdu poznanú z Božieho Slova boli
ochotní naši predkovia aj trpieť ba priam aj položiť život.
Pokračovať budeme obedom o 12.00 h vo farskej záhrade a po obede budeme mať pingpongový turnaj a ďalšie súťaže.
Pre potrebu zistenia počtu obedov vás prosíme, aby ste si zakúpili vstupenku za 0,50 € v kostole alebo na farskom úrade.
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Máj
Korenková Oľga
Griger Ľubomír
Gromovská Adriana
Ferianček Ľubomír
Barlák Ján		
Švačeková Zuzana
Feriančeková Viera

14.5.
15.5.
17.5.
18.5.
22.5.
22.5.
30.5.

Jún
Kubisová Emília
2.6.
Bittová Edita		
5.6.
Pinzíková Marta, Ing.
5.6.
Žák Štefan		
20.6.
Lichvárová Anna
24.6.
Pekáriková Daniela 25.6.

VYPÍSANÉ Z MATRÍK MAREC – APRÍL 2015
Sviatosť Krstu svätého prijali: Lýdia Dindošová, Šimon Kupčo, Maxim
Korenko, Eloge Kanika Nathan
Manželstvo uzavreli: Ing. Radoslav Kupčo a Mgr. Eva Bakurová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišiel: Ján Mika (85)
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

MÁJ
3. Ne.
7. Št.
10. Ne.
		
14. Št.
16. So.
17. Ne.
21. Št.
24. Ne.
		
25. Po.
27. St.
28. Št.
		
31. Ne.

09.00
17.30
09.00
10.00
17.30
17.30
09.00
17.30
09.00
10.30
17.30
15.00
15.00
17.30
09.00

-

Poprad, 4. nedeľa po Veľkej noci
Poprad, Biblická hodina
Poprad, 5. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Vstúpenie Krista Pána na nebo
Skúška konfirmandov
Poprad, Nedeľa po vstúpení, Slávnosť konfirmácie
Poprad, Biblická hodina
Poprad, 1. slávnosť svätodušná
Stráže, 1. slávnosť svätodušná
Poprad, 2. slávnosť svätodušná
ZS Komenského ul., Biblická hodina
DOS Xenón, Biblická hodina
Poprad, Biblická hodina
Poprad, Svätá Trojica, Pamiatka posvätenia chrámu (180. výr.)
JÚN

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

17.30
09.00
10.30
17.30
09.00
10.00
17.30
09.00
15.00
15.00
17.30
09.00
10.30
17.30

-

Poprad, Biblická hodina
Poprad, 1. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 1. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, Biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Svätej Trojici
ZS Komenského ul., biblická hodina
DOS Xenón, Biblická hodina
Poprad, Biblická hodina
Poprad, 4. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota,
Poprad, Sviatok Petra a Pavla

