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Nový rok 2016
Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin
mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? Ž 27,1.
Opäť sme vykročili do nového roku. Nevieme, čo nám tento rok 2016
prinesie, čo nás v ňom čaká. Nevieme či bude pre nás ťažký a náročný
alebo ním prejdeme s ľahkosťou. Ako veriaci ľudia však vieme, že nikdy nie sme sami, ale vždy je s nami náš Pán. Spolu so žalmistom môžeme vyznávať:
Hospodin je mojím svetlom. On mi bude svietiť na cestu môjho života aj v novom roku 2016. Keď kráčame v tme, tápame. Snažíme sa
orientovať hmatom a náš krok je neistý. Aj v živote prechádzame takými situáciami, že sa musíme rozhodovať a niektoré rozhodnutia sú
veľmi ťažké. V takých chvíľach je dobre vedieť, že Hospodin je mojím
svetlom. On mi osvetlí cestu po ktorej mám kráčať – poučí ma svojím
slovom a povedie ma svojím Duchom.
Hospodin je mojou spásou. Záchrancom. Ochrancom. On o mne vie
a najlepšie mi rozumie. Nedopustí, aby na mňa bolo naložené viac, ako
by som vládal uniesť. Vždy môžem počítať s Jeho pomocou. On je ten,
kto mi dáva silu a nádej, aby som s radosťou kráčal ďalej v ústrety situáciám, ktoré pre mňa pripravil. Nemusím sa báť.
Hospodin je pevnosťou môjho života. Moja istota, ktorá nikdy nesklame, s ktorou môžem počítať vždy a v každom čase. Tak prečo by
som sa potom bál? Nebudem sa báť, ale s vďakou a chválou budem
oslavovať Hospodina a tešiť sa z každého dňa nového roku 2016.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

Novoročná modlitba
Martin Rázus
...

Z hmiel svit prvý vstáva,
rumencom, hľa, nezažiaria zore
nad Kriváňom bielučkým a smutným,
nové slnko nepobozká rieky,
mestečká a viesky osirelé,
ani očú mojich nepoľúbi,
ktoré po ťažkých snoch — mdlé a slabé
prosia dnes — oh, úpenlivo prosia...
— Hospodine! túžby moje poznáš,
vidíš stúpať pary z útrob mora:
mnoho ich je... mnoho... mnoho... mnoho...
ale jednak dovoľ nehodnému
služobníku pár slov ponížených!
— Rozptýľ tie hmly, nechže zžiaria zore
nad Kriváňom bielučkým a smutným,
nechže slnko nové bozká rieky,
mestečká i viesky osirelé,
poľúbiac i moje smutné oči,
ktoré jak dve hviezdy zaskvejú sa,
ďakujúc ti vďačne... vrúcne... vrelo...
— Nuž a žehnaj i tej mojej piesni,
by som mohol tešiť rodné srdcia,
mocne spievať — že nám zhynúť nedáš,
ale zdvihneš roh náš — iste zdvihneš
v novom roku... Hospodine! Amen.
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Slovo na začiatok nového roka
Redakčný kolektív
Z milosti Božej sme 1. januára
vstúpili do nového roka 2016-teho
od narodenia Pána Ježiša Krista. Začínať nový rok v Ježišovom mene je
pre nás, hriešnych ľudí, veľká milosť.
Veď On nám zasľubuje Ja som s vami
po všetky dni, až do konca sveta! Keď
budete prosiť Otca o niečo, dá vám to
v mojom mene. Tieto slová nás veľmi
povzbudzujú, keď sa s obavami zamýšľame nad tým, čo nám nový rok
prinesie v osobnom živote, práci, rodine, cirkvi či spoločnosti.
Povzbudzovať k dôvere v Božiu pomoc bude redakcia čitateľov
nášho Zborového listu popradských
evanjelikov aj v tomto 13-tom roku
svojej existencie. Záujem a obľúbe-

nosť u čitateľov je pre nás veľká posila aj inšpirácia, aby sme prinášali
čo najviac zaujímavých príspevkov,
ktoré duchovne povzbudia, pohladia dušu, srdce i myseľ.
Ďakujeme všetkým prispievateľom
za príspevky, obohacujúce a spestrujúce náš časopis a chceme poprosiť o
ďalšiu bohatšiu spoluprácu na tomto dobrom diele. A v neposlednom
rade ďakujeme aj ochotným darcom
za dobrovoľné finančné príspevky na
podporu vydávania časopisu.
Do nového roka želáme všetkým
čitateľom Božie požehnanie a prosíme Buď pri nás, Pane, v cirkvi i v
národe, od zlého varuj, od nešťastia
chráň. O to prosíme, Bože večný, v
dobrodení nekonečný!

Zborová diakonia
Zuzana Hybenová
vedúca Zborovej diakonie
V mesiaci december sa už tradične koná výročné stretnutie sestier
zapojených do Zborovej diakonie
a Misie na Níle. Sestry sa stretli 13.
decembra, aby tak, ako hovorí žalm
107 – ďakujte Hospodinovi, lebo je
dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť
– poďakovali za pomoc počas celého roka, za zdravie a silu vykonávať
službu lásky tým, ktorí ju potrebujú.
Hodnota návštevnej služby sa nedá

vyčísliť. Robí sa podľa potrieb, príležitostí, možností a zdravia sestier
zborovej diakonie. Spätná väzba je
kladná – služba je vítaná a žiadaná.
Ale ukazuje sa potreba zapojenia
mladších sestier, lebo s vekom pribúdajú choroby a ubúdajú sily doteraz slúžiacich sestier. S radosťou
privítame každú dobrovoľníčku a aj
každého dobrovoľníka.
Zborová diakonia má tiež šikovné prsty, lebo sa venuje aj výrobe
vecí pre Misu na Níle. A vedenie
tejto medzinárodnej organizácie, v
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Guetli vo Švajčiarsku, naše výrobky
veľmi oceňuje. V ostatnej korešpondencii napísali: Veci vo vašich balíkoch sú vždy slasť pre oči. Robí nám
radosť, že naše výrobky sú nielen
potrebné a dobre slúžia ale sa aj páčia. Pomocou, hlavne v poslednom
období, boli a sú ochotní darcovia
pletacej priadze, lebo sme pociťovali jej nedostatok; ale pred Vianocami sme jej dostali veľa. Aj touto ces-

tou vyjadrujeme poďakovanie všetkým ochotným darcom. Prosíme,
aby milostivý Pán Boh, ktorý všetko vidí, požehnal a odplatil aj túto
ochotnú službu.
Navzájom si slúžiť nás vyzýva aj
Božie slovo z 1Pt 4,10: Posluhujte si
ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom,
ktorý prijal!

Medzi zasľúbením a naplnením
Zuzana Hybenová
Pod týmto krásnym názvom sa
konal adventný modlitebný týždeň
v dňoch 7. až 9. decembra 2015.
Do zborovej miestnosti prichádzali poslúžiť slovom Božím aj hosťujúci kazatelia zo seniorátu. V
pondelok sa nám prihovárala sestra farárka Ľubomíra Mervartová
so zvesťou: Radujme sa z príchodu
Mesiáša na texty z Iz 9,1 a Mt 21,9. V
utorok zasa brat farár Tibor Molnár
so zvesťou: Mesiáš prichádza s lás-

kou, o ktorej hovoril najmä text Rim
13,8-10. V stredu domáci brat farár
Michal Findra prítomných uistil,
že Mesiáš pracuje na našom spasení; text L 1,5-25 hovorí o Zachariášovom videní, ktoré potvrdzuje, že
to čo Pán Boh hovorí, sa aj splní. Vo
štvrtok sa stretlo modlitebné spoločenstvo pri svojom programe a v
chráme sa konali večerné adventné
služby Božie.
Tento adventný týždeň upriamil
mysle a srdcia prítomných na očakávanie príchodu Pána Ježiša.

Zázrak, ktorý sa stal v Betleheme
Z nemčiny preložila Anna Chábová
Aký veľký zázrak je narodenie Ježiša Krista! On, večný a neviditeľný Boh, sa stal človekom, takže ho
ľudia mohli vidieť. Anjeli oznámili pastierom: Nájdete dieťa zavinuté
v plienkach a položené v jasliach. To
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bola Božia odpoveď na prosby prorokov: Kiež by si pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred Tebou. (Iz 63,19)
Boh naozaj zostúpil na zem aj keď
nie presne tak, ako to vyslovil Izaiáš.
Boh si vyvolil inú cestu .On sa chcel
dotknúť našich sŕdc a získať nás pre

svoju lásku a milosť. Preto prišiel
Jeho Syn Ježiš Kristus na svet ako
malé dieťa a nie ako mocný vládca.
Boh si pre svoj príchod nezvolil kráľovské mesto Rím či Jeruzalem, ale
malé mestečko Betlehem. Tam ležal
Ježiš Kristus v jasliach. Práve tam

mohli obyčajní pastieri uvidieť Spasiteľa, ktorý prišiel, aby nás, hriešnych ľudí, zachránil.
Nie je to úžasné, že Boží Syn zostúpil na najnižší stupeň ľudskej
spoločnosti, aby sme my všetci
mohli získať Jeho omilostenie?

Sme na ceste
Luther, zv. I., vyd. Jena
vybrala Zuzana Valeková
Bratia, ja si nemyslím, že som už
uchvátil. Ale snažím sa či naozaj
uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus
uchvátil. Fil 3,12-13
Život nie je zbožnosť, ale cesta k
nej; nie je zdravie, ale je proces uzdravovania; nie je bytie, ale premieňanie sa; nie je oddych, ale aktivita. Ešte
takí nie sme, ale stávame sa takými.
Ešte sme neskončili a cieľ ešte nedosiahli, ale proces sa už začal. Ešte nie
je koniec, sme však na ceste. Nie všetko sa už trblieta a blyští, ale všetko sa
prečisťuje. Modlitba Pánova naznačuje, že všetci stále žijeme v hriechu.
Kým sa kresťania musia modliť posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo

Tvoje, buď vôľa Tvoja,... vyznávajú, že
ešte dostatočne neposväcujú Božie
meno; no pravda je tiež, že by neboli
schopní tak sa modliť, ak by ich Duch
Svätý už nezačal posväcovať. Vyznávajú, že ešte nekonajú Božiu vôľu, ale
nechceli by o to prosiť, ak by ju už nezačali konať.
(Takto o rok už budeme prežívať
a sláviť rok 500-tého výročia reformácie cirkvi, o ktorú sa, zo všetkých
síl a schopností od Boha mu daných,
usiloval Boží bojovník ThDr. Martin
Luther. Aby sme sa na tento rok pripravili, budeme v našom Zborovom
liste uverejňovať krátke, ale hlbokomyseľné a pre našu vieru povzbudzujúce a užitočné zamyslenia i modlitby
nášho reformátora Luthera).

Modlitba Martina Luthera
Pane, daj nám svornú bratskú lásku, aby sme sa všetci navzájom poznali a
ctili ako bratia a sestry a aby sme sa mohli podobať Tebe, náš drahý Pane. Aby
sme prosili za všetkých a za každého, ako dieťa prosí za druhé u svojho Otca.
Daj, nech nikto z nás nevyhľadáva vlastný prospech a nech nezabúda na Teba
pre niečo iné, ale pomôž nám, aby sme sa navzájom milovali ako pravé pobožné deti a aby sme tak svorne mohli hovoriť nie Otče môj, ale Otče náš. Amen.
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Naši duchovní pastieri – jubilanti
Zuzana Hybenová a Zuzana Valeková
Spomínajte na svojich vodcov,
ktorí vám zvestovali slovo Božie. V
zmysle týchto slov myslíme na našich dvoch milých a vážených jubilantov, ktorí sa v tomto čase dožili krásneho jubilea 85 rokov požehnaného života.
Brat farár Mgr. Ján Pavlovič svoje
jubileum dovŕšil 9. decembra 2015 a
brat farár Mgr. Vincent Blažko 17. januára 2016. Obaja konali službu duchovných v rokoch totality, čo nebolo jednoduché a neraz sa stretávali s
rôznymi prekážkami a obmedzova-

ním zo strany totalitných inštitúcií.
Napriek tomu sa usilovali svoje duchovné poslanie konať zodpovedne
a obetavo prinášali zvesť slova Božieho tým, ktorí po ňom túžili.
Za ich oddanú službu svojmu Pánovi a im zverenému ľudu, pri tejto vzácnej príležitosti prosíme nášho Boha, aby ich sprevádzal so svojou ochranou a starostlivosťou, aby
vždy cítili Jeho lásku a dobrotu, aby
ich dni boli prežiarené Jeho milosťou, aby stále cítili Boží láskavý dotyk a aby každý deň zažívali Božiu
nehynúcu lásku.

Budem vás tešiť
Zuzana Valeková
Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. Tento krásny biblický
text z Iz 66,13 bol vyžrebovaný ako
heslo Jednoty bratskej na rok 2016.
Takéto slová nás môžu povzbudiť
do života, do práce, ale najmä pomôcť našej viere v láskavého trojjediného Pána Boha, ktorý sa nás unavených, vysilených, ubolených ujme
vo víroch života, čo nás často zmáhajú. Takéto pohladenie duše i tela je
ako jasný lúč slnka, ktorý zlepší náladu a svet sa stane krajší.
Že málokedy je naporúdzi dobré slovo? Tento problém veriacich
sa už dlhé roky snaží pomôcť riešiť
tím spolupracovníkov, každoročne
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pripravujúcich čítanie na každý deň
Tesnou bránou. V tejto knižke nájdete naporúdzi slová potešenia a povzbudenia inšpirované Bibliou. Tesnou bránou nás s pomocou Ducha
Svätého vedie k Pánovi Ježišovi Kristovi – On je to slnko, ktorého lúče
presvietia aj najväčšiu tmu. Veď cez
Neho a cez evanjelium (= radostná
zvesť), ktoré nám priniesol od svojho Otca, môžeme byť povzbudení,
posilnení, vyliečení.
Čítajme teda Božie slovo, prijímajme lúče evanjelia do svojho zraneného vnútra, sýťme sa ním, aby sme
každý deň boli potešení – veď nás
to teší sám Boh, ako keď matka teší
svoje dieťa!

Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová
Adventné nedele. Štyri sviece na adventom venci sú symboly
štyroch adventných nedieľ. Každá z nich predstavuje jednu vlastnosť: otvorenosť, bdelosť, trpezlivosť a smelosť, a tie sú potrebné
pre každého kresťana.
Kázeň Slova Božieho v 1. adventnú nedeľu bola zameraná na
vjazd Pána Ježiša do Jeruzalema.
Kristus prichádza aj dnes, keď očakávame Jeho príchod. Prichádza k
nám keď čítame Jeho slovo a pristupujeme ku sviatostiam. Kázňový text 2. adventnej nedele nám
pripomínal bdelosť a prípravu na
druhý príchod Pána Ježiša. V Novom zákone sa hovorí 318-krát o
Jeho druhom príchode. Bdieť znamená rozumne prežívať každý deň
života. Preto buďme bdelí! Kázňový text 3. adventnej nedele nám
pripomenul posolstvo Jána Krstiteľa, ktorý hlásal zvesť o príprave
cesty Pánovi. A v čase, keď ohlasovaný Pán je tu, je Ján v žalári. Preto
stráca trpezlivosť, prichádzajú pochybnosti a svojich učeníkov posiela, aby sa Ježiša spýtali: Či si Ty ten,
čo má prísť a či iného čakať? Aj nám
často chýba trpezlivosť, napriek

tomu buďme trpezliví! Slovo Božie
4. adventnej nedele (Fil 4,4-7) nás
povzbudzovalo k radosti v Pánovi. Naša dobrotivosť má byť známa
všetkým ľuďom, lebo Pán je blízko!
Nemáme byť ustarostení, ale svoje
žiadosti máme Bohu predkladať v
modlitbách a prosbách.
K intenzívnejšej príprave na Vianoce prispel aj adventný modlitebný týždeň, ktorý sa konal v zborovej miestnosti 7. až 9. decembra.
Vianočné sviatky. Začali sme ich
slávnostnými štedrovečernými
službami Božími v preplnenom Božom chráme, najskôr v Spišskej Sobote a potom v Poprade. Slovo Božie zo Zj 4,1: Ajhľa, videl som otvorené dvere na nebi. bolo pre každého
potešujúce a upokojujúce aj vzhľadom na udalosti posledných mesiacov vo svete. Lebo Slovo Božie hovorí
o Bohu, ktorý s láskou prišiel medzi
nás. Vie, že Ho potrebujeme, preto
prišiel na svet v narodenom dieťatku,
ktoré sa stalo Spasiteľom, Záchrancom a Darcom nového života. Obohatením služieb Božích bol spoločný
program zborového spevokolu a detí
z nedeľnej besiedky, ktorý nacvičili
sestry Marta Bednárová a Alena Findrová. Bolo radostné počúvať úprimné vyznania detí, sólový spev Rebeky
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Bednárovej aj ostatných detí, ku ktorým sa pridal aj spevokol dospelých
a zaznelo: Máme radostnú správu...
dnes sa narodil Ježiš, na svet prišla k
nám láska. On nám priniesol spásu –
poď aj ty s nami, spievaj Sláva! Haleluja! Počas vianočných sviatkov sme
mohli nepretržite štyri dni prichádzať do chrámu a sýtiť sa Božím slovom – boli to požehnané Vianoce.
Na konci roka, na Silvestra,
zaznelo nám slovo 90. žalmu: Večný Boh je útočiskom pominuteľného človeka. Rok sme zakončovali ďakovaním za všetko, čím sme
v uplynulom roku prešli. Žalmista
upozorňuje, že v Boha dúfali naši
otcovia a neboli zahanbení. Pre nás
i pre cirkevný zbor bol rok úspešný. Žalmista však pripomína, že
sme krehkí a pominuteľní. Máme
byť verní svedkovia toho Pána, ktorý nás sprevádza životom. Veríme,
že s Ním zažijeme požehnanie a
ochranu aj v novom roku 2016.
Novoročné služby Božie. Z
kazateľnice zneli slová Iz 66,10-14
a aj heslom roka 2016 sa stali práve slová tejto kapitoly, verš 13: Ako
keď matka teší niekoho, budem vás
tešiť. Izaiáš hovorí o radosti z poznania Boha. Radosť prirovnáva k
obrazu matky, dojčiacej svoje dieťa. Aj my ľudia potrebujeme Božiu pomoc tak ako to dieťa, lebo
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sme hriešni. Máme byť radostní
preto, že patríme Ježišovi. V záverečnej piesni sme prosili: Daj nech
sa nám dobre vodí tohto roku nového, Pane, daj nech každý chodí v
šľapajach Syna Tvojho...
V Nedeľu po Novom roku nás
potešilo svedectvo z 1J 5,11-13 o
tom, že Boh dal nám večný život,
a tento život je v Jeho Synovi. Ako
to urobil? Z veľkej lásky pripravil
naše spasenie skrze Ježiša Krista.
Nám Ho treba len prijať, lebo ten,
kto má Ježiša Krista a verí v Syna
Božieho, má s Ním aj večný život.
Sviatok Zjavenie Krista Pána
mudrcom je posledný vianočný
sviatok. V biblickom texte Mk 1,2128, ktorý hovorí o uzdravení posadnutého v Kafarnaume, sa prejavilo Božie zjavenie moci v troch
oblastiach: 1./ v učení – Ježiš učil v
moci, teda čo učil to aj žil, nie ako
zákonníci, ktorí tak nekonali; 2./ v
uzdravení duchom – Ježiš uzdravoval telesne, ale aj z hriechov; 3./ vo
zvestovaní – Ježiš, vtedy aj dnes, sa
zjavuje a má silnú moc aj dnes.
V 1. nedeľu po zjavení nám Slovo Božie pripomínalo pokrstenie
Pána Ježiša (Mt 3,13-17). Po krste
sa otvorili nebesá a Duch Boží ako
holubica zostúpil na Ježiša. Z neba
zaznel Boží hlas: Toto je môj milo-

vaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Je to nepochopiteľná Božia láska k nám hriešnikom, keď posiela
svojho Syna, aby sa v Ňom dostal
k nášmu srdcu a prebudil túžbu po
živote s Ním vo večnosti. Aj pieseň 245 z Evanjelického spevníka
Ó, láska Božia, láska večná, v Ježiši
Kristu zjavená... v nás prebúdzala
túžbu po láske k Ježišovi Kristovi,

ale aj po láske medzi nami navzájom. Mali by sme ju preukazovať
svojim životom každý deň, ale aj v
spoločenstve veriacich v chráme.
Potešme sa stretnutiu s každým
vedľa nás sediacim, privítajme neznámeho alebo nového, aby pocítil,
že je vítaný a blízky. Aj Božie Slovo
nás k tomu vedie.

160 rokov od smrti Ľudovíta Štúra
Zuzana Valeková
Pre Slovenský národ je 12. január
smutný deň, keďže je to deň úmrtia veľkého syna Slovákov Ľudovíta Štúra. Tohtoročné okrúhle 160.
výročie tejto smutnej udalosti uzatvára Rok Ľudovíta Štúra. V našom
chráme sa v októbri minulého roka
konali mestské oslavy rámcované
rokom Štúrovým.
Biskup S. Š Osuský pri 80. výročí jeho smrti povedal aj toto: Štúr
musí ostať celému národu a v tom
sme a budeme aj my, evanjelici v prvom rade. Štúr vyšiel z našich radov, dýchal naším duchom, cítil,
myslel a túžil ako slovenský evanjelický vzdelanec. Nestačí však hovoriť, že Štúr je náš, treba doložiť:
aj my sme jeho. Sme jeho? Keď sa
priznávaš k nemu, spýtaj sa či by
sa on priznal k tebe. Hovoriť, že
sme jeho, znamená,že aj my chce-

me tvoriť nový rod. Robíme tak?
Keď vyslovíš: Štúr je náš, to bude
len vtedy pravda, keď ty si Štúrov!
Štúr zdôrazňoval, že zdravý národ môže rásť iba na zdravom základe, ktorým je aj náboženstvo a o
ňom povedal: Niet drahšieho, svätejšieho, velebnejšieho pre človečenstvo nad náboženstvo; niet, ale
ani nebolo a nebude, vznešenejšieho a rozumnejšieho náboženstva,
než je kresťanské. Náboženstvo je
najzvrchovanejším životom, ktorý riadi život verejný i domáci, lebo
aké má národ pochopenie o náboženstve, také má aj o spoločnosti.
Aké je náboženstvo národa, taká je
spoločnosť, zákony, mravy.
Zamyslime sa či je takéto náboženstvo – teda viera v Pána Ježiša
Krista – v nás a v našom národe!
Kiežby sme mohli o sebe povedať
podľa Ž 33,12: Blahoslavený národ,
ktorému Hospodin je Bohom.
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Osemsmerovka
Alenka Findrová
V novom roku 2016 vám prajeme: (želanie je ukryté v tajničke, ktorú si
iste ľahko vylúštite): _________________________________________

Legenda:
Biblia, Boží ľud, Ďakujte, Dobrota, Dokonalosť, Hospodin, Január, Kanaán, Kanálik, Kožak, Kristus, Milosť, Nápev, Nový rok, Ohňostroj, Oslava,
Otázky, Ovácia, Plnosť, Poprad, Požehnanie, Prázdniny, Prianie, Príprava,
Reformácia, Rodina, Rokovať, Rozkaz, Spoliehanie, Súdok, Sviatok, Túžby,
Túžiť, Záhada, Záväzok, Zjavenie
10

Vyznanie
Vincent Blažko
...
Je na dlaň našich dní,
sú rýchle ako člnok plavca.
Z hmoty tejto zeme
ako svoje semä
vdýchol nám život večný Darca.
Každého s bolesťou
povila plienkou dobrá matka.
Odvtedy život nás
vyskúšal mnoho ráz,
viac šibal ako nežne hladkal.
Dnes viem, že plazmu síl
rozmnoží v duši obeť Lásky.
Ona nás vedie vpred,
je galaxívny stred,
nečíta v tvári vetché vrásky.
Jej majákom je kríž,
z Golgoty svieti na celý svet.
Je nášho žitia diel,
nádejou pre náš cieľ,
dušu nám dvíha na rozlet.
Dnes cítim v oblátke
chuť bolesti i soľ pokánia.
A kniha Božích slov
stúli ma pod svoj krov,
ak dušu trpké boje zrania.
Pred zrakom horizont
a zore zapálené snahou
dať srdce na oltár
a nebyť samotár,
byť živou sviecou, čo len malou.
11

Tri dary
Alenka Findrová
V nedeľu popoludní 13. decembra sme mali vianočné stretnutie s témou Tri dary a na ňom sme
spievali, hrali sa, tvorili a poznávali posolstvo troch darov. Spomínané tri dary nie sú obyčajné darčeky
aké môžeme nájsť pod vianočným
stromčekom.
Prvý dar je dar od Pána Boha
pre každého človeka. Je ním Pán
Ježiš, ktorý nám bol darovaný z
neba na zem v Betleheme, kde sa
narodil Márii a Jozefovi. Prišli sa
Mu pokloniť pastieri a zdalo sa, že
okrem nich Ho nikto iný nechce.
Dnes sa tento vzácny dar ponúka na
prijatie každému z nás znova.
Druhý dar je tiež veľmi vzácny a drahý. Je to dar záchrany od
hriechu a večnej smrti. Je to život

Pána Ježiša, ktorý sa za nás obetoval
na kríži. Ale nezostal mŕtvy, Boh Ho
vzkriesil a tak zvíťazil nad smrťou.
Je to dar od Pána Ježiša, dar víťazstva života nad temnotou hriechu.
Tretí dar sme my – ja a ty. Dajme seba Pánu Bohu! Dajme mu
svoje, ruky, ktoré budú robiť dobré veci, dajme mu svoje nohy, ktoré budú rady chodiť kostola, na besiedku..., dajme mu svoje ústa, ktoré budú hovoriť len pekné veci na
radosť Pánu Bohu aj ľuďom.
Slovom nám poslúžili Alenka,
Lukáš a brat farár Findra, fotili
konfirmandi Jakub a Ján, na gitare
hral Michal. Ozdoby na darovaný
stromček priniesli všetci zúčastnení. Spolu sme vyzdobili vianočný
stromček a na záver sme vyrobili
3D vianočnú pohľadnicu.

Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas pri
Božom slove a v milom spoločenstve.
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Konfivýlet 2015
Michal Findra, farár pre deti a mládež
V piatok 11. decembra boli konfirmandi z nášho zboru na jednodňovom výlete v Prešove a Košiciach. Zažili sme zaujímavý deň v spoznávaní
dejín, ale aj v spoločenstve mladých
bratov a sestier.
V chladné ráno sme po modlitbe
nasadli o pol deviatej na vlak do Kysaku a Prešova. Mnohí boli prekvapení, že do Prešova možno docestovať vlakom a tiež, že treba prestupovať v Kysaku. Vlaky sme použili na
celé naše cestovanie.
V Prešove sme po krátkej prechádzke doputovali k stravovaciemu zariadeniu SOU služieb, kde sme mali objednaný obed. Po chutnom obede sme
prešli kúsok k Múzeu židovskej kultúry. Navštívili sme miestnu ortodoxnú
synagógu. Pani sprievodkyňa nám tu
podala pútavý výklad o živote židovskej komunity na území Prešova od
13.storočia až podnes. Smutná je história z Druhej svetovej vojny, keď zo
6400-člennej židovskej komunity ostalo po vojne 400 členov a aj tí z väčšej časti čoskoro odišli z Prešova. Dnes
tam žijúci Židia používajú len malú
modlitebňu, a stáva sa, že sa nenájde
ani desať mužov, čo je pre nich podmienka, aby mohli začať Bohoslužbu.
Odtiaľ sme sa pobrali na roh Evanjelického kolégia, kde sme si pri pamätníku uctili prešovských martýrov, ktorí
zomreli násilnou smrťou v stavovských
povstaniach. V roku 1687 bolo pre vie-

ru popravených 24 ľudí – prešovských
mešťanov, senátorov, evanjelických farárov, dozorcov a remeselníkov a táto
poprava vošla do dejín národa i evanjelictva pod názvom prešovské jatky.
Potom sme absolvovali krátku, ale zaujímavú, návštevu Biskupského úradu
Východného dištriktu našej ECAV.
V Prešove sme mali ešte jedno zastavenie, a to v Krajskom múzeu. Tam sme
si prezreli národopisnú výstavu, výstavu hasičskej techniky, historickú výstavu majiteľov domu a príležitostnú výstavu k 70. výročiu tohto múzea.
V dobrej nálade a radostných rozhovoroch sme vo veľmi príjemnom
prostredí vlaku odcestovali z Prešova
do Košíc. V Košiciach sme, ako prvý,
navštívili McDonald, ktorý túžili vidieť viacerí konfirmandi.
Následne sme sa odobrali na Mlynskú ulicu, do sídla Cirkevného zboru
ECAV Košice. Tam sme mali dohodnuté stretnutie s dorastencami, ktorí nás vrelo privítali v zborovej miestnosti. Dorasťáci hrali spočiatku hry
na zoznámenie a spriatelenie sa, ale
aj na kreativitu či šikovnosť. Bolo to
veľmi zaujímavé a zábavné. Duchovná časť mala formu zamyslenia o trpezlivosti ako vlastnosti Pána Ježiša,
ktorou chce požehnať aj naše životy.
Na záver nechýbala ďakovná a oslavná modlitba, po ktorej sme sa vydali na cestu domov... no, a ani sme sa
nenazdali a o pol ôsmej večer sme sa
šťastne doviezli domov do Popradu.
Bolo nám spolu fajn!
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Správa z mládežníckeho Silvestra 2015
Michal Findra, farár pre deti a mládež

Ako sa stalo zvykom, na Silvestra
sa stretli mládežníci, aby spoločne vnímali prelom rokov a najmä
skúmali, aký je pre nás odkaz hesla
roka 2016: Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. (Iz 66,13)
Na naše stretnutie sme mali prichystaný pestrý program od aktivity rodičovskej starostlivosti, cez
tradičnú prípravu záložiek, až po
chlapskú výrobu vešiakov. Napokon, pretože nás bolo pomenej, sme
ostali len pri výrobe záložiek, ktorými sme chceli potešiť najmä naše
Modlitebné spoločenstvo.
Veľmi vzácny bol pre nás čas pri
štúdiu Božieho slova. Na úvod sme
si pripomenuli heslo odchádzajúceho roka 2015 Preto prijímajte sa
vospolok, ako nás aj Kristus prijal

na oslávenie Boha a zistili sme, že
rok je dosť dlhý čas a že bez pripomínania sa nám pravdy Biblie strácajú z mysle. Preto sme zvažovali,
že tohtoročné heslo si budeme vedieť vždy dobre pripomenúť, keď
uvidíme starostlivosť rodičov o deti.
Kontext v Biblii je obrazom starostlivosti o dieťa a je pripodobnený k
Jeruzalemu – miestu starostlivosti, ochrany a požehnania. Podobne
ako rodičia pre deti. Samozrejme,
to isté platí vo vzťahu lásky Pána Ježiša k cirkvi a cez ňu i k nám veriacim. Tým sa budeme povzbudzovať
v roku 2016.
Na záver nemohla chýbať už naša
tradičná kapustnica. S istotou Božej
ochrany, požehnania a starostlivosti sme sa rozchádzali do našich domovov už v novom roku.

Dr. Martin Luther: Predslov k listu Rímskym
(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Viera nie je ľudská domnienka a sen,
čo mnohí za vieru považujú. Keď však
vidia, že potom nenasleduje polepšenie
života ani dobré skutky, aj keď o viere môžu mnoho počúvať a rozprávať,
upadajú do omylu a hovoria, že viera
nestačí, že človek musí konať skutky,
ak má byť spravodlivý a tak spasený. To
14

vzniká z toho, že po počutí evanjelia si
počínajú unáhlene; z vlastných schopností si v srdci utvoria myšlienku, ktorá
hovorí: Ja verím. To považujú už za pravú vieru. Ale je to len ľudský nápad a
myšlienka, ktorá nikdy nepreniká k základu srdca – preto nič nepôsobí a po
nej nenasleduje polepšenie.

Pravá viera však je božské dielo
v nás. Ono nás mení a znovuzrodzuje z Boha, Ján 1. Ono usmrcuje
starého Adama a robí z nás celkom
iných ľudí – iných srdcom, mysľou,
zmyslami a všetkými schopnosťami. Ono prináša so sebou Ducha
Svätého. Ó, je to naozaj živá, pôsobivá, účinná, mocná vec pre vieru,
takže je nemožné, aby neprestajne
nepôsobila dobro. Nepýta sa, či treba robiť dobré skutky, ale prv než
by sa človek pýtal, už ich urobil a
stále ich robí. Kto však nekoná také
skutky, je človek bez viery, tápe
okolo seba, len hľadá vieru a dobré skutky a ani len nevie, čo je viera a dobré skutky; a predsa hovorí
a mnohými slovami tára o viere a
dobrých skutkoch.
„Viera“ je živá, neotrasiteľná dôvera v Božiu milosť; je taká bezpečná, že by človek pre to i tisíckrát mohol zomrieť. Taká dôvera a
poznanie Božej milosti robí človeka radostným, stálym, príjemným
pred Bohom i pred všetkým stvorenstvom; to spôsobuje Duch Svätý vo viere. Preto viera je bez nútenia ochotná a pripravená každému
robiť dobre, každému slúžiť, všetko
trpieť z lásky k Bohu a Jemu k chvále. On dal človeku takú milosť, že
je až nemožné oddeľovať skutky od
viery; tak nemožné, ako nemožno

oddeliť žiar a svetlo od ohňa. Preto
chráň sa vlastných falošných myšlienok, ako aj neužitočných táračov,
ktorí chcú byť múdri, chcú rozhodovať o viere a dobrých skutkoch,
ale v skutočnosti sú len najväčšími
bláznami. Pros Boha, aby pôsobil v
tebe vieru, inak vždy ostaneš bez
viery. Budeš si len vymýšľať a hovoriť, čo sám chceš alebo môžeš.
„Spravodlivosťou“ je taká viera.
Volá sa „Božia spravodlivosť“ alebo „spravodlivosť, ktorá platí pred
Bohom“, pretože je Božím darom
a človeka robí súcim dávať každému čo mu je dlžný. Lebo vierou sa
človek stáva bezhriešnym a získava
záľubu v Božích prikázaniach. Tým
dáva Bohu česť a spláca, čo Mu je
dlžný. Ale aj človeku slúži ochotne, čím len môže. Tak zaplatí každému. Prirodzenosť, slobodná vôľa
a naše sily nemôžu vytvoriť takúto
spravodlivosť; lebo ako nikto sám
sebe nemôže dať vieru, tak si ani
sám nemôže odňať neveru. Ako by
chcel potom i ten najmenší hriech
odňať? Preto je falošnosť, pokrytectvo a hriech všetko, čo sa deje bez
viery alebo v nevere (Rímskym 14),
i keby to navonok vyžarovalo všemožný falošný lesk.
„Telo“ a „ducha“ nesmieš chápať
tak, že „telom“ je len to, čo sa vzťahuje na necudnosť, a „duchom“ to,
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čo sa vzťahuje na vnútro v srdci.
Pavel, podobne ako Kristus v Jánovi 3, nazýva „telom“ všetko, čo sa z
tela narodilo, celého človeka s telom i s dušou, s rozumom i všetkými zmyslami preto, lebo všetko v
ňom túži po tele. Preto máš sa naučiť aj toho označovať „telesným“ ,
kto nemá pri sebe milosť, ale mnoho vymýšľa, učí a tára o vysokých
duchovných veciach. O „skutkoch
tela“ (Galatským 5) sa môžeš dobre poučiť, keď Pavel aj kacírstvo aj
nenávisť nazýva „skutkami tela“ a
keď v Rímskym 8 hovorí, že telo
oslabuje zákon; to nie je reč o necudnosti, ale o všetkých hriechoch
a najviac o nevere, ktorá je „najduchovnejšou“ neresťou.
Naproti tomu Pavel nazýva duchovným aj toho, kto sa zaoberá
skutkami navonok úplne prejavenými. Takým bol napr. Kristus, keď
umýval učeníkom nohy, a Peter, keď
riadil svoju loďku a lovil. A tak celkom „telom“ je človek, ktorý žije a
koná vo vnútri i navonok to, čo slúži
na telesný úžitok a časný život. „Duchom“ je však ten, kto žije a hovorí
vo vnútri i navonok to, čo slúži duchu a budúcemu životu. Bez takého chápania týchto slov nikdy neporozumieš ani tomuto Pavlovmu listu ani žiadnej knihe z Písma sväté16

ho. Preto sa vystríhaj učiteľov, ktorí
tieto slová inak používajú, nech je to
ktokoľvek, i keby to boli Hieroným,
Augustín, Ambrosius, Origenes a im
podobní, ba ešte väčší.
Teraz pristúpime k vlastnému listu.
Evanjelický kazateľ má predovšetkým povinnosť odhaľovaním
zákona a hriechu trestať a za hriech
označiť všetko, čo nežije z Ducha a
z viery v Krista. Tak privádza ľudí
k poznávaniu samých seba i vlastných bied, aby sa stávali pokornými a zatúžili po pomoci. Tak robí
aj Pavel a už v prvej kapitole začína
tým, že karhá hrubé hriechy a neveru, ktoré boli zrejmé. Také boli
hriechy pohanov a také sú ešte pri
všetkých, ktorí žijú bez milosti Božej. Hovorí, že skrze evanjelium sa
z neba zjavuje Boží hnev na všetkých ľudí pre ich hriešnu podstatu a neprávosť. Lebo aj keď vedia,
ba denne spoznávajú, že jestvuje jeden Boh, ich prirodzenosť bez
milosti je sama od seba taká zlá,
že Bohu ani neďakuje ani Ho neuctieva, ale sama sa zatemňuje a
neprestajne upadá do stále horšieho stavu, až po modlárstvo a napokon spôsobuje aj ohavné hriechy
bez toho, že by sa hanbila za všetky neresti – ba aj pri iných ich necháva nepotrestané.

V druhej kapitole vzťahuje Pavel také pokáranie ďalej na tých,
ktorí sa navonok zdajú byť zbožnými, ale tajne hrešia. Takí boli
židia a takí sú všetci pokrytci,
ktorí si dobre žijú a bez túžby a
lásky, v srdci sú nepriateľskí Božiemu zákonu, ale iných ľudí radi
odsudzujú. To je spôsob všetkých
pokrytcov, že seba samých považujú za čistých a predsa sú plní
závisti, nenávisti a namyslenosti a každej nečistoty (Matúš 23).
To sú ľudia, ktorí pohŕdajú Božou dobrotivosťou a vo svojej zatvrdilosti si zhromažďujú poklad
hnevu. Tak Pavel ako správny vykladač zákona nenecháva nikoho
bez hriechu, ale všetkým zvestuje Boží hnev – tým totiž, ktorí
chcú dobre žiť podľa svojej prirodzenosti alebo z vlastnej slobodnej vôle ukazuje, že nie sú o nič
lepší ako verejní hriešnici, ba hovorí, že sú zatvrdilí a nekajúci.
V tretej kapitole obe tieto skupiny ľudí hádže na jednu kopu a
tvrdí, že jeden je ako druhý; všetci sú hriešnici pred Bohom, lenže židia mali pritom Božie slovo.
Aj keď mnohí mu neverili, ne-

bola tým zničená Božia milosť a
pravda. (Pavel tu uvádza výrok
zo Žalmu 51, že Boh ostáva spravodlivý vo svojich skutkoch.) Potom sa opäť vracia k tomu a dokazuje aj slovami Písma svätého,
že všetci sú hriešnici a že skutkami zákona nikto nie je ospravedlnený. Zákon dáva len poznanie
hriechu. Nato apoštol začína nanovo a učí o pravej ceste, ako sa
človek môže stať zbožným (spravodlivým) a spaseným. Hovorí:
Oni všetci sú hriešnici a bez slávy
u Boha; musia byť ospravedlnení
bez svojich zásluh vierou v Krista,
ktorý nám to zaslúžil svojou krvou a stal sa nám „stolicou milosti“ pred Bohom. On nám odpúšťa
všetky naše predchádzajúce hriechy aby dokázal, že nám pomáha len Jeho spravodlivosť, ktorú
On vo viere dáva. Je to spravodlivosť z viery, ktorú zjavilo evanjelium a ktorú už pred tým osvedčil zákon a proroci. Tak je zákon
až vierou naozaj upevnený, aj keď
skutky zákona i so svojou slávou
sú tým zastavené. (Pokračovanie
v budúcom čísle.)
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Pozývame na pravidelné stretnutia
v zborovej miestnosti
konfirmandi – 2. roč. utorok o 16:00 h
spevokol – každú stredu o 17:30 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích

Pozývame ešte aj na
ekumenickú pobožnosť v Týždni za jednotu kresťanov, ktorá sa
bude konať v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade 24. januára o 15.00 h, kde sa stretnú sestry a bratia Rímskokatolíckej
cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej a. v. cirkvi, Cirkvi adventistov
siedmeho dňa, Bratskej jednoty baptistov, Apoštolskej cirkvi a spoločenstva Komunita Chemin Neuf;
zborové popoludnie v nedeľu 31. januára 14.30 h v zborovej miestnosti – v týchto dňoch je doma na Slovensku misionárka Zuzka Pongen-Kovalčíková s manželom Sentim, ktorí nám prídu porozprávať o ich živote a službe misionárov v Afrike a na miestach, kde ich Pán Boh posiela,
tak si príďte vypočuť ich zaujímavé a povzbudivé svedectvá;
karneval s témou: Zvieratká, zvieratká ... v nedeľu 7. februára o
14.30 h v zborovej miestnosti, pozvanie je pre všetky deti aj s rodičmi
a starými rodičmi a každý účastník – malý aj veľký – musí byť zamaskovaný... a môžete priniesť aj drobné občerstvenie;
Superkonfivalentín konfirmandov a bývalých konfirmandov, a to
v piatok 12. februára o 17.30 do zborovej miestnosti, bude super
program so super ľuďmi o super vzťahoch;
stretnutie v rámci Národného týždňa manželstva – Recept: 100 g sladké, 1 lyžička slané, ½ kg radostné, 4 ks smutné, štipka korenia... všetko dobre
zmiešať a... ako a čo z toho vznikne, sa dozviete, ak prijmete toto pozvanie pre
manželov v nedeľu 14. februára o 14.30 do zborovej miestnosti.
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Štatistické údaje za rok 2015
Počet členov CZ:
Pokrstení:		
Konfirmovaní:
Zosobášení:		
Pochovaní:		

1159
21 (12 chlapcov a 11 dievčat)
11 (5 chlapcov a 6 dievčat)
6 párov (3 evanjelické a 3 zmiešané)
21 (10 mužov a 12 žien)

Vypísané z matrík v mesiacoch
november – december 2015
Sviatosť Krstu svätého prijali: Tamara Strapcová, Samuel Kitz.

Blahoželáme Jubilantom
Január
Turčanová Ľudmila		
Turčiačiková Tatiana
Žáková Zlatica		
Blažko Vincent, Mgr.
Barillová Lýdia		
Hanzelyová Helena		
Kostrošová Mária, Ing.
Graindová Mária		

Február
2.1.
9.1.
11.1.
17.1.
23.1.
24.1.
25.1.
27.1.

Gregušková Anna		
Gavurová Mária		
Greňová Viera		
Fedáková Hedviga		
Kuviková Elena		
Šeďová Viera			
Boržecká Oľga		
Štefánik Vladimír		
Koreňová Tatiana		
Repková Anna		

3.2.
5.2.
11.2.
15.2.
15.2.
22.2.
24.2.
25.2.
26.2.
27.2.

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru
ECAV v Poprade, Námestie sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad, tel. farský úrad: 789 587 2,
email: poprad@ecav.sk, www.ecavpp.sk.
Zodpovedný redaktor: Dr. Libor Bednár, zborový farár (0908 940792), jazyková úprava: Mgr.
Zuzana Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Ing. Mgr. Michal Findra, farár pre deti a
mládež (0903 602 902) a Alena Chlebovcová. Grafická úprava: Matúš Bednár.
Vydávanie zbirového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
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ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

Január
1. Pi.
3. Ne.
		
6. St.
10. Ne.
14. Št.
17. Ne.
21. Št.
24. Ne.
27. St.
28. Št.
31. Ne.
		

09.00 09.00 10.30 09.00 09.00 17.30 09.00 17.30 09.00 15.00 17.30 09.00 10.30 -

Poprad, Novoročné služby Božie
Poprad, Nedeľa po Novom roku
Stráže, Nedeľa po Novom roku
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Poprad, 1. nedeľa po Zjavení
Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Zjavení
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa Deviatnik
ZS Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa po Deviatniku
Spišská Sobota, Nedeľa po Deviatniku

Február
4. Št.
7. Ne.
		
10. St.
14. Ne.
		
18. Št.
21. Ne.
		
24. St.
25. Št.
28. Ne.
		

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

Poprad, biblická hodina
Poprad, Predpôstna nedeľa
Stráže, Predpôstna nedeľa, dcérocirkevný konvent
Poprad, Popolcová streda
Poprad, 1. pôstna nedeľa
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, pôstne večerné služby Božie
Poprad, 2. pôstna nedeľa
Zborový konvent
ZS Komenského ul., biblická hodina
Poprad, pôstne večerné služby Božie
Poprad, 3. pôstna nedeľa
Spišská Sobota, 3. pôstna nedeľa, sviatosť Večere Pánovej

