
Prvým novembrom sme vstúpili do päťstého jubilejného výročia 
reformácie. Je to úctyhodný kus cesty. Čím všetkým sme prešli ako 
cirkev! Z Božej milosti sme tu ako ovocie obnovy cirkvi.
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Jubilejný rok reformácie
Poďte, plesajme pred Hospodinom,

zvučne oslavujme Skalu našej spásy! Ž 95,1

Celý reformovaný svet bude žiť tento 
rok v znamení rôznych osláv, mimoriad-
nych programov venovaných reformácii a 
jej odkazu. Ani my nezostaneme bokom. 
Na biblických hodinách sme sa začítali do 
listu Rímskym, ktorého hlavnou témou 
je: „spravodlivý bude žiť z viery.“ Luther 
tento list odporúčal kresťanom, aby si ho 
každý deň prečítali a naučili sa ho naspa-
mäť, pre jeho hlbokú zvesť evanjelia.

Reformačné udalosti si priblížime 
prednáškami i filmami, aby sme hlbšie 
pochopili, aké myšlienkové a duchovné 
bohatstvo nám priniesla reformácia. Ju-
bilejnú pamiatku reformácie však naj-
krajšie oslávime tým, že prežijeme ducha 
reformácie, tak ako ho žil Martin Luther.

Luther mal hlbokú, bytostnú túžbu 
po Bohu. Štúdiu Božieho slova sa veno-
val denne. Čítal ho sústredene, učil sa 
ho naspamäť, snažil sa ho vo svojom ži-
vote i v rodine zachovávať. Bolo mu pra-
meňom viery a pravidlom života.
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Zuzana Hybenová

Láska Kristova spája sestry a bra-
tov. Dôkazom toho bol Dištriktu-
álny deň VD ECAV už druhý krát v 
popradskej Aréne a ten tohtoročný 
sa konal 4. septembra. Za krásne-
ho slnečného dňa prichádzali plné 
autobusy, autá a aj peší účastníci od 
iných spojov, teda veľké množstvá 
ľudí túžiacich po zvesti Božieho slo-
va o životodarnej živej vode.

Do plnej Arény vstupovali ordi-
novaní počas piesne Juraja Tranov-
ského Ač mne Pán Bůh ráčí tresta-
ti... v podaní spojeného spevokolu 
Tatranského seniorátu.

Kázeň brata biskupa VD Slavomí-
ra Sabola bola založená na evanje-
liovom texte J 4,5-15 o stretnutí Ježi-
ša so ženou samaritánkou pri Jáko-
bovej studni. V živote sú chvíle, keď 
sme pozvaní hľadať prameň a ním je 
Ježiš Kristus. Príbeh zdôrazňuje, že 

človek potrebuje aj inú, živú vodu, 
po ktorej už nebude smädný. Cir-
kev je duchovná studňa. Duchovné 
studne hĺbili za ťažkých okolností 
naši predkovia. Tento ich zápas si 
budeme pripomínať pri blížiacom 
sa 500. výročí reformácie. Ak dnes 
znehodnocujeme studňu cirkvi, 
znehodnocujeme Ježiša Krista. On 
je prameňom živej vody, ale túžia 
po nej iba tí, čo Ho poznajú. Dnešný 
človek stratil pojem hriechu a hľa-
dá jeho ospravedlnenie. Pre všetko 
hriešne máme ospravedlnenie a na-
zývame to inými slovami, moder-
nými pojmami. Vráťme sa v cirkvi 
k prameňu. Kristus dáva riešenie 
každému z nás, lebo hovorí: Ak nie-
kto žízni, nech príde ku Mne. Rieky 
živej vody potečú pre toho, kto verí 
vo Mňa. Samaritánka prosí Pane, 
daj mi tej vody. Aj my tak prosme a 
vyznajme so žalmistom (Ž 36) Lebo 
u Teba je prameň života ...

Deň Východného dištriktu ECAV 2016

To, čo vyčítal zo Svätého Písma, odovzdával ďalej. Dary, ktorými ho 
Duch Svätý obdaroval, používal s plným nasadením v službe blížnym. 
Svojím životom inšpiroval a priťahoval k Bohu a k životu viery mnohých 
svojich poslucháčov. A to je odkaz reformácie aj pre nás. Láska k Bohu, 
k Jeho slovu a poslušnosť Božej vôli. Žiť svoj život ako obeť, ktorá je prí-
jemná Bohu. Nechať priestor Duchu Svätému, aby v nás mohol formovať 
Kristov charakter.

Želám všetkým nám, aby tento jubilejný rok bol pre nás rokom zvláštne-
ho požehnania, duchovného rastu v poznaní i v službe. Čítajme, počúvajme, 
modlime sa, spievajme, slúžme a obetujme sa – a to všetko ako našu odpo-
veď na Božiu lásku, ktorú nám prejavil v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová

V 17. nedeľu po Svätej Trojici 
18. septembra boli služby Božie za-
merané na začiatok školského roka. 
Deti a žiaci prijali požehnanie. Ká-
zeň slova Božieho na text Luk 9,28-
36 hovorila o Ježišovom premenení 
na vrchole hory premenenia. Byť na 
vrchole znamená, že Pán Ježiš je pra-
vý Boh, preto sa aj diali nadprirodze-
né veci. Byť na vrchole s Pánom Ježi-
šom Kristom znamená aj konať pre 
Neho. Preto Peter, ktorý bol s ďalší-
mi učeníkmi s Ním, chce stavať tri 
stánky, aby tá chvíľa zostala. Hora 
premenenia menila aj učeníkov, aby 
niečo robili aj keď nerozumeli. Na-
koniec z oblaku, ktorý ich zastrel 
znel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, 
Jeho poslúchajte! Tieto slová platia 
pre nás všetkých – deti, mladých i 
starších. Nezabúdajme na ne!

Do nášho kostola 5. októbra za-
vítal Slovenský komorný orchester 

pod vedením umeleckého vedúce-
ho Ewalda Danela. V našom kostole 
zneli skladby slávnych majstrov G. F. 
Händla, J. Haydna, J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, A. Piazzolla a A. Dvořáka. 
Nakoniec zazneli Biblické piesne op. 
99, ktoré spolu s orchestrom spieva-
li speváci popradských cirkevných 
zborov viacerých cirkví a aj spevokol 
kežmarského evanjelického cirkev-
ného zboru.

Od 9. októbra sa konajú nedeľné 
večerné služby Božie na sídlisku 
Juh 3 v ZŠ na Jarnej ulici. Prítomné 
sestry a niektorí bratia môžu prežiť 
požehnané chvíle pri Božom slove 
a duchovných piesňach, ktoré hrou 
ochotne sprevádza sestra Elena En-
dresová. Prosíme vás, sestry a bratia, 
ktorí máte na sídlisku Juh svoje deti, 
vnúčatá alebo známych, pozvite ich 
aby prišli na tieto služby Božie. Ko-
najú sa každú nedeľu (okrem prázd-
nin) o 16:30 hod. Každého radi me-
dzi sebou privítame!

Popoludní sa prítomní zúčastnili 
na divadelnom predstavení Príbeh 
z Tammíru. Mladí veľkošarišskí 
ochotnícki herci pripravili muzi-
kálovú rozprávku. Cieľom bolo vy-
tvoriť hodnotné dielo pre starších i 
mladších, aby sme zabudli na vlast-
né trápenia a ponorili sa do sveta 
rozprávky, v ktorej sa odohrával sú-
boj dobra so zlom. Vzácne bolo ko-
nečné víťazstvo dobra.

Vďaka Biskupskému úradu VD 

ECAV za požehnaný a krásny svia-
točný deň, ktorý mohlo prežiť 
do dvetisíc sestier a bratov. Vďa-
ka Pánu Bohu za múdrosť, ktorú 
dáva organizátorom duchovných 
stretnutí v našej cirkvi aj za ústre-
tovosť Mestského úradu v Poprade 
pri organizácii takýchto stretnutí v 
priestoroch Arény. Nech Pán Boh aj 
naďalej žehná každé takéto poduja-
tie! Potrebujeme ich pre povzbude-
nie a posilnenie našej viery.
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Deň Tatranského seniorátu

Michal Findra a Zuzana Hybenová

Už tradične je 15. september v 
Tatranskom senioráte venovaný 
stretnutiu evanjelikov seniorátu v 
niektorom cirkevnom zbore. V tom-
to roku to bol CZ vo Švábovciach. 
Témou stretnutia bolo: Sme osprave-
dlnení! Veríme tomu?

Úvodnú pobožnosť a predstave-
nie hostí mal brat farár Michal Fin-
dra. Potom začala práca v skupi-
nách nad témou dňa – osobitne deti 
so sestrami, ktoré majú na starosť 
detskú besiedku a Evanjelickú ma-
terskú školu vo Švábovciach, mlá-
dež s farárom Michalom Findrom, 
stredná generácia s biskupom v. v. 

Sliezskej cirkvi evanjelickej Sta-
nislavom Piętakom a staršia gene-
rácia s Borisom Mišinom, farárom 
CZ Bratislava Legionárska ul.

Mládežníci po úvodnom zozná-
mení riešili prípadové štúdie o mi-
losti. Niektoré zo života mládežní-
kov, iné z obdobia Druhej svetovej 
vojny. Potom sme spoločne uvažo-
vali nad Božou milosťou – nad prí-
behmi 14-tej kapitoly evanjelia pod-
ľa Lukáša: príbeh uzdravenia v so-
botu, príbeh na hostine, pozývanie 
hostí, podobenstvo o hostine. Ku 
každej časti sme mali osobné otáz-
ky k pochopeniu milosti. Nasledova-
la otázka viery. V Biblických príbe-
hoch sme vnímali dôveru v Pána Je-
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žiša. V prípadových štúdiách sa dalo 
aj nedalo dôverovať ľudskej milosti. 
Napokon sme jednoznačne potvrdi-
li reformačný odkaz, že milosť Bo-
žia, ktorú vierou prijímame, je po-
stačujúca pre záchranu hriešnika. 
Ako uistenie o Božej milosti a živo-
ta z nej, sme na záver dotvorili naše 
pozvánky na záložky, keď sme k ver-
šom Ef 2,8-9 pridali nalepením pa-
piera verš Ef 2,10.

Na úvod stretnutia strednej gene-
rácie zaznela zásadná otázka: Prečo 
je spása zadarmo? Ak by sme niečím 
prispeli, robili by sme si nárok na náš 
podiel na záchrane, lenže my nemá-
me čím prispieť... Izaiáš v 45. kapito-
le hovorí o tom, že len u Hospodina 
je spravodlivosť, On jediný dáva spa-
senie. Nám sa spasenie ponúka za-
darmo, hoci ono nebolo dosiahnu-
té zadarmo, ale obeťou Pána Ježiša 
Krista. Bonhoeffer píše o lacnej mi-
losti – vyprázdnenej, nebiblickej – 
ktorá hlása odpustenie hriechov bez 
pokánia, a ktorej chýba túžba po vy-
slobodení z hriechu. Lacná milosť 
znamená ospravedlnenie hriechu a 
nie hriešnika! Prijatie Božej milos-
ti je aj ponižujúce pre telesného člo-
veka, lebo si stále myslí, že si to za-
slúži, že má čo ponúknuť. Ďalej sme 
sa zaoberali životom z milosti Božej. 
Je dôležité každodenné pripomína-
nie si toho, čo Pán Ježiš Kristus pre 
nás urobil a z čoho sme vykúpení –
vedie to k vďačnosti a ku prosbám o 
milosť pre ďalších. K životu z milosti 
patrí aj pojem znovuzrodenie, ktorý 

sa niekedy napáda ako neevanjelic-
ký a sektársky. Treba si však preštu-
dovať Melanchtonovu Obranu Augs-
burského vyznania, kde Melanchton 
hovorí, že nestačí informácia o evan-
jeliu, ale je nutné prijať ho vierou, 
potom nastáva zmena života a zno-
vuzrodenie. Venuje sa tomu Formu-
la svornosti, a Šmalkandské články – 
ak nie sú skutky, potom ani viera nie 
je pravá. K životu z milosti sme mali 
mnohé príklady Božích služobní-
kov z Tešínska i zo Slovenska (Karol 
Kuzmány a aj Biblické dôkazy: vdo-
va v Sarepte, Naáman Sýrsky). Máme 
neustále rásť v milosti a byť užitoční 
až do staroby Ž 92:14-16.

Staršia generácia sa s bratom fa-
rárom Borisom Mišinom zamýšľala 
nad textom Mt 18,23-35, kde je krá-
ľovstvo nebeské podobné človeku 
kráľovi, ktorý chcel účtovať so svoj-
imi sluhami. Ten sluha, ktorému na 
prosby kráľ odpustil vysoký nesplati-
teľný dlh, nebol ochotný odpustiť ne-
porovnateľne menší dlh svojmu spo-
lusluhovi. Aj my máme nesplatiteľný 
dlh voči Pánu Bohu. Boh poslal svoj-
ho Syna, aby On splatil náš dlh. Vo 
vyznaní viery vyznávame – veríme v 
hriechov odpustenie. Či za to robíme 
úprimné pokánie? V dobe Martina 
Luthera cirkev požadovala: zaplať a 
budeš mať odpustené, alebo uložíme 
ti trest a po splnení budeš mať od-
pustené. Martina Luthera štúdium 
Biblie (list Rímskym 3.24) uistilo, že 
ospravedlnení bývame zdarma z Bo-
žej milosti, skrze vykúpenie v Kristo-
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vi Ježišovi. Biblia nehovorí, že potom 
budeme ospravedlnení, ale že On 
nás už omilostil. Na nás je, aby sme 
tomu verili a boli milosrdní a láskaví 
aj my k svojim blížnym.

Popoludní herci z Košíc predvied-
li pásmo Hudba života Antonína 
Dvořáka. Biblické piesne v jeho ži-
vote sú svedectvom zápasu, ktorým 
vo svojom živote prechádzal. Dvořák 
prežíval Božiu moc a ospravedlnenie 
vo svojich piesňach. Svedčí o tom 

zhudobnenie 23. žalmu – Hospodin 
jest můj pastýř, alebo Zpívejte Hos-
podinu píseň novou a ďalšie.

Za tento požehnaný deň patrí vďa-
ka Pánu Bohu a všetkým organizáto-
rom i CZ ECAV Švábovce. Tiež ses-
trám za príjemné pohostenie. Nech 
Pán Boh požehná aj budúcoročný 
Deň Tatranského seniorátu, ktorý sa 
má uskutočniť pri príležitosti 300-
tého výročia Dreveného kostola v 
Kežmarku.

Naplnil sa čas, verte v evanjelium

Zuzana Hybenová, Anna Uličná

Tento text z evanjelia Mk 1,15 bol 
témou prednášok počas biblicko-
-rekreačného týždňa, ktorý orga-
nizovalo MoS ECAV v dňoch 10.-14. 
októbra, t. r. už po 18-ty raz v krás-
nom prostredí blízko Herlianského 
gejzíra. Tento týždeň pripravili fa-
rári Ľuboslav a Monika Beňovci z 
CZ ECAV Rankovce.

Stretnutie otvoril vedúci MoS 
ECAV, košický brat farár Stanislav 
Kocka Božím slovom Rim 1,16: Veď 
ja sa nehanbím za evanjelium Kris-
tovo. Každý deň boli ranné a večer-
né pobožnosti na texty uvedené v 
brožúre Tesnou bránou pod čiarou a 
predstavili nám CZ, za ktorý sme sa 
modlili. Vo štvrtok to bol práve náš 
popradský CZ, za ktorý boli vysiela-
né modlitby prítomných.

V utorok prednášal brat senior 
Ján Velebír z Bardejova na tému 

Predvečer novoveku. Začínal ob-
dobím reformácie, ktorá bola nevy-
hnutná. Predreformátori Wiclef a 
Hus sa o to prv usilovali, ale podari-
lo sa to až Dr. Martinovi Lutherovi. 
Vznik pápežstva videli ako nekres-
ťanský, vznik mníšstva mal pôvod 
v pohanstve. Rovnako ako nebiblic-
ké hodnotili obradníctvo, relikvie, 
odpustky a učenie o očistci. Tí, kto-
rí študovali Bibliu to odsudzovali a 
usilovali sa to odstrániť.

V stredu prednášal brat emeritný 
biskup Igor Mišina na tému Povedz 
mi v čo veríš? Zdôraznil Lutherove 
štyri sola (jedine), z ktorých jedno 
je jedine vierou. Položil otázku ako 
človek uverí? Keď Ježiš povolával 
učeníkov hovoril im: nasleduj ma! 
A oni Ho nasledovali. Až neskôr sa 
pýtal na ich vieru: za koho ma po-
kladajú? Šimon Peter odpovedal: Ty 
si Kristus, Syn Boha živého a Ježiš 
povedal Petrovi: Ty si skala, na kto-
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rej postavím svoju cirkev. Zdôraznil, 
že viera to nie je len vedieť o Pánu 
Bohu, ale veriť, že Pán Boh je a že 
človek Pánu Bohu plne dôveruje.

Vo štvrtok bola prednáška Na-
plnený čas pre evanjelium , ktorú 
predniesol brat biskup VD ECAV 
Slavomír Sabol na text Mk 1,14-15. 
Keď Jána uväznili, jeho stúpenci 
začali pochybovať a pýtali sa, pre-
čo musia hlásatelia evanjelia trpieť? 
Tí, ktorí trpeli hovorili, že sa im do-
stalo milosti a cti trpieť pre Krista. 
Ježiš ohlasuje priblíženie kráľovstva 
Božieho, lebo On – Kristus – je na-
plnenie času a proroctiev. V Kristo-
vi nastal nový vek. Evanjelium nás 
vyzýva k pokániu. Brat biskup zdô-
raznil, že pokánie musí mať prak-
tický dopad na život. Evanjelium je 
manna pre tých, ktorí veria, preto 
verme v evanjelium!

Piatok sme ukončili prednáškou 
brata farára Stanislava Kocku – ve-
dúceho MoS ECAV – na tému: Poď 
a neboj sa!

Položil otázku Ako vidíme cir-
kev reálne v dnešnej dobe? Zdôraz-
nil, že nemáme hľadať zmenu, ale 

máme hľadať Ježiša! Podľa Božieho 
slova tí ktorí veria aj trpia pre Ježiša, 
oslavujú Boha a zažívajú Božiu moc. 
Končil veľkým dôrazom na modlit-
bu a vyzýval nezabudnúť sa modliť 
za cirkev a za svojich kňazov!

Okrem hlavných prednášok, 
sprevádzaných množstvom mod-
litieb, sa konali aj zaujímavé semi-
náre, modlitebné skupinky, misijné 
služby Božie v kostole v Košiciach, 
prislúžená bola aj sviatosť Večere 
Pánovej a po večeroch sme sledovali 
filmy s duchovnou tematikou.

Po zhodnotení celého týždňa bra-
tom farárom Ľuboslavom Beňom 
sme v modlitbách ďakovali za požeh-
nane strávený čas a nasledoval návrat 
domov. Tento týždeň bol skutočne 
vydarený, odchádzali sme duchovne 
obohatení a posilnení vo viere.

V modlitbe vyznávajme: 
Otče, ďakujeme Ti, že si nám dal 

evanjelium svojho Syna. Pomôž nám 
prijímať toto sväté evanjelium ako 
ruku vystretú z neba nám na záchra-
nu. Prosíme Ťa, milosrdný Otče, ráč 
každý deň posilňovať a obnovovať 
našu slabú vieru. Amen.

Elena Bakurová

Na jednom z modlitebných 
stretnutí sme sa zaoberali pojmom 
pokánie. Pokánie znamená zmenu, 
ktorá prináša niečo lepšie. Zname-
ná otočiť sa/obrátiť sa iným sme-

rom, ako to hovorí Písmo v Sk 3,19: 
Preto kajajte sa a obráťte, aby vám 
boli zahladené hriechy.

Z toho vyplýva, že máme zme-
niť svoje myslenie a zámery. Poká-
nie je doslova toto: celou svojou by-
tosťou si prajem zmeniť túto oblasť 

Čo znamená slovo pokánie
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svojho života a žiť v Božej vôli a Jeho 
plánoch bez kompromisu a vzbury. 
Sám Ježiš, Boží syn, prišiel na túto 
zem vyhlásiť pokánie, On nás vyzval 
na obrátenie. Povedal (Mk 1,15): Na-
plnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo 
Božie; robte pokánie a verte v evan-
jelium! Inými slovami sa to dá vyjad-
riť aj takto: Musíte sa zmeniť! Každá 
časť vášho života sa musí zmeniť a 
prijať Božie kráľovstvo. Boh prichá-
dza s novým kráľovstvom, ale ak 
chcete do neho vojsť, musíte urobiť 
pokánie – musíte sa zmeniť!

Nevyhnutnosť robiť pokánie zdô-
razňoval aj Ján Krstiteľ po celý čas svo-

jej služby: Robte pokánie! Zmeňte sa! 
Prichádza niečo lepšie – pripravte sa!

Pokánie je základ učenia kresťan-
skej viery. Biblia hovorí, že v živo-
toch veriacich musí byť položený sil-
ný základ pokánia z mŕtvych skut-
kov a základ viery v Boha.

Modlitba:
Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti za 

to, že nám v svojom Slove ozrejmu-
ješ čo je pokánie. Chceš nám ukázať, 
že Ty máš tú moc zmeniť nás, obrátiť 
na správnu cestu za Tebou a viesť nás 
a chrániť – to však len keď sme Tvoji, 
keď náš Pán si Ty a my sme Tebe verní 
a poslušní. Amen.

Zuzana Valeková

V nedeľu 23. októbra sa v susednom 
CZ ECAV Mengusovce, dcérocirkvi 
Lučivná, konala milá slávnosť posvä-
tenia tamojšieho kostola, na ktorej 
som sa zúčastnila i ja. Prišli sme tam 
mnohí, aby sme sa radovali s radujú-
cimi na slávnostných službách Božích 
pri takejto vzácnej príležitosti.

Emeritný biskup Igor Mišina sa v 
kázni zameral na uzdravenie slep-
ca Bartimaiosa v Jerichu. Pán Boh 
chcel, aby aj v tomto prekliatom 
meste mohol uzdravovať a zachra-
ňovať ľudí a darovať im nový život. 
Neviestka Rachab bola zachránená 
s celou rodinou, pre Zachea stretnu-
tie s Pánom Ježišom Kristom zna-
menalo spasenie pre celý jeho dom, 

Bartimaios bol vyliečený zo slepo-
ty telesnej i duchovnej, keď sa plne 
spoliehal na Ježiša. Aj v Lučivnej 
Pán Boh chcel, aby tak bolo, aby aj 
tu znelo Božie slovo a evanjelium 
Pána Ježiša – dobre sa tu ujali myš-
lienky Lutherovej reformácie, ľudia 
nabrali nový dych života z Kristov-
ho vykupiteľského diela a odhodla-
li sa postaviť kostol pred 200 rok-
mi. Kostol je tu preto, aby sme vede-
li, že Boh chce byť s nami! Kostol je 
tu tiež preto, aby sme vedeli zopäť 
ruky k modlitbám a naučili sa mod-
liť – náš Pán Boh uzdravuje i oživu-
je a nám treba iba mať otvorené srd-
cia! Modlitba a viera, ako v prípade 
slepca Bartimaiosa, sú dve súradni-
ce, ktoré nám pomáhajú približo-
vať sa k nášmu Bohu, ktorý má moc 

200. výročie posvätenia chrámu v Lučivnej
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uzdravovania, darovania života v 
hojnej miere, a to nielen tu v čas-
nosti, ale aj vo večnosti.

Po službách Božích nasledoval 
program, v ktorom sme sa dozve-
deli o histórii kostola a ECAV v Lu-
čivnej so vstupmi dievčenského 
spevokolu, ktorý vystúpil obleče-
ný v miestnom kroji. Zborový farár 
Tibor Molnár prečítal príhovory 
brata farára Jozefa Grexu, rodáka z 
Lučivnej a sestry farárky Lenky Ja-
notkovej, ktorí sa nemohli zúčast-
niť na slávnosti. Potom nasledova-
li príhovory bratov farárov Ivana 
Tótha (ktorému zablahoželali aj k 
jeho jubileu 90 rokov) a Jána Pavlo-
viča, ktorí slúžili v Lučivnej, a tiež 

sa prihovoril seniorátny dozorca 
Milan Zacher a dozorca mengu-
sovského CZ brat Alexaj. Krásna 
slávnosť sa skončila hymnou Hrad 
prepevný je Pán Boh náš.

Bratsko-sesterské spoločenstvo 
potom pokračovalo rozhovormi pri 
chutnom nedeľnom obede v miest-
nom hoteli a tu so svojím progra-
mom vystúpili deti z CZ Badín, kto-
ré pri speve nábožných piesní v mo-
dernej úprave sprevádzal hrou na 
gitare brat farár Roman Dovala.

Želáme celému CZ ECAV Lučivná 
hojné Božie požehnanie v ďalšej dve-
storočnici existencie ich kostola a 
cirkevného zboru.
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Zuzana Hybenová

V Malom katechizme Dr. Mar-
tina Luthera je aj výklad Božích 
prikázaní. Pripomeňme si 4. pri-
kázanie: Cti si otca i matku, aby 
si dlho žil na zemi! Znamená to, 
že sa máme Pána Boha báť a Ho 
milovať, aby sme svojich rodičov 
a predstavených nepotupovali a 
nehnevali, ale aby sme ich ctili, 
im slúžili, ich poslúchali, milovali 
a veľmi si ich vážili.

Toto prikázanie si pripomína-
me po skončení októbra, ktorý má 
prívlastok mesiac úcty k starším. Bo-
žie slovo prikazuje vážiť si starších 
stále, nielen v jednom mesiaci. Kaž-
dý si sám pre seba zhodnoťme ako to 
plníme v bežnom živote alebo starší 
ako to vidíme. Mestskí predstavite-
lia v priebehu mesiaca pripravovali 
pre seniorov rôzne podujatia. V na-
šom CZ sme každoročne pripravili 

pre seniorov a životných jubilantov 
stretnutie pri Pánovom stole v chrá-
me a pre jubilantov potom spoločné 
posedenie v zborovej miestnosti. V 
tomto roku sa tak v októbri nesta-
lo, pretože CZ rekonštruuje zboro-
vú miestnosť a iný vhodný priestor 
nemáme. Za to sa v mene zborovej 
diakonie ospravedlňujeme. Ale na 
našich seniorov sme nezabudli a Ve-
čeru Pánovu a stretnutie jubilan-
tov chceme uskutočniť v najbližšom 
možnom termíne.

Vyprosujeme Božie požehna-
nie pre zdarné ukončenie rekon-
štrukčných prác v zborovej miest-
nosti. Prosíme však aj o ochotu cir-
kevníkov zapojiť sa do potrebných 
prác pri dokončovaní rekonštruk-
cie a upratovaní priestorov zboro-
vej miestnosti. Veríme, že pri dob-
rej snahe pomôcť tých, ktorým to 
zdravotný stav dovoľuje, sa podarí 
ukončiť práce čo najskôr.

Za mesiacom úcty k starším
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Výber z článkov,
preložila Anna Chábová

Mnohí z nás nie sú celkom dob-
re oboznámení s prácou dobrovoľ-
níkov z Európy – najmä zo Švajčiar-
ska – v Afrike. Projekty sú veľmi 
obšírne, a preto uvádzame aspoň 
niečo z nich.

Výživa. V 5M 8,3 sa píše: Pokoril ťa 
a dopustil na teba hlad a sýtil ťa man-
nou... aby ti dal vedieť, že nie samým 
chlebom žije človek, ale všetkým, čo 
vychádza z úst Hospodinových. Ako 
to vyzerá prakticky v tomto zmysle 
dnes ? Naše telesné blaho závisí od 
našej výživy. Hoci pestovatelia pše-
nice vo svete očakávajú v rokoch 2016 

Misia na Níle Internacionál

Zuzana Hybenová

V 39-tom čísle Evanjelického posla 
bola uverejnená úsmevná príhoda. 
Po krste malého synčeka sa rodin-
ka vracala domov v aute. Počas cesty 
sa starší braček pokrsteného bábätka 
úpenlivo rozplače a vzlyká celú ces-
tu. Keď sa ho otec už tretíkrát opý-
tal čo sa deje, chlapec vyšiel s farbou 
von: To je kvôli farárovi, priznal po-
medzi slzy. Povedal, že chce, aby sme 
boli vychovávaní v kresťanskej rodi-
ne. Ale ja chcem ostať s vami.

Táto príhoda ma zaujala a rada by 
som vedieť, čo chlapcovi na to otec 
odpovedal. Viem si predstaviť dve 
jeho odpovede: 1. Ale veď vy nikam 
nepôjdete, my vás nedáme nikomu, 
zostanete u nás doma – veď my sme 
kresťanská rodina. 2. Pán farár to 
myslel tak, aby sme vás vychováva-
li po kresťansky. Budeme sa každé 
ráno aj večer modliť k Pánovi Ježi-
šovi, budeme si čítať z Detskej biblie 
zaujímavé biblické príbehy a v ne-

deľu pôjdeme spoločne poďakovať 
Pánu Bohu do kostola za všetko čo 
sme zažili za celý týždeň.

Zaujímavé by bolo vedieť, ako by 
v takomto prípade reagovali mladí 
rodičia pokrstených detí v našom 
CZ? Stáva sa totiž, že mnohí rodi-
čia neprihlásia deti na výučbu ná-
boženstva či na konfirmačnú prí-
pravu, ale volia pre deti etiku.

O tom, aké sú mnohé naše kres-
ťanské domácnosti sa presviedčame 
aj pri pozývaní členov nášho CZ z 
Juhu na nedeľné večerné služby Božie 
v ZŠ na Jarnej ulici. Brat farár Michal 
Findra prichádza s Božím slovom 
do ich blízkosti vo večernom čase a 
predsa zaznamenávame len nepatrný 
záujem. Je veľmi dôležité v akom pro-
stredí rodiny dieťa vyrastá. Dnes je 
veľký výber rôznych možností, kto-
rým mladí ľudia ľahko podľahnú, ale 
pritom sú v mnohom pre nich škod-
livé. Pamätajme na to, čo Božie slovo 
prikazuje nám kresťanom a aj žime v 
rodinách podľa toho!

Úvaha
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a 2017 rekordnú úrodu, ceny pšenice 
klesli o 10 %. Na jednej strane preby-
tok a na druhej hlad. Fakt je, že ľudia, 
žijúci na úrodnej pôde, hladujú. Dô-
vody môžu byť: klimatické anomálie, 
škodlivé pliagy, ale tiež vojnové kon-
flikty, ktoré nedovoľujú siať či žať. 
Aj globalizácia hospodárstva vedie k 
tomu, že na jednej strane je prebytok 
a na druhej hlad. Misia na Níle pod-
poruje projekty poľnohospodárstva a 
prístup k vode, aby ľudia mali počas 
celého roka zdravú výživu. Na uni-
verzitách v Afrike sa poľnohospodár-
stvo takmer vôbec nevyučuje, preto 
dobrovoľníci z Misie na Níle suplu-
jú výučbu. Učia domorodcov využí-
vať pôdu podľa klimatických pod-
mienok a obrábať ju tak, aby boli se-
bestační. Príklad: v Etiópii sa realizu-
je poľnohospodársky projekt na 200 

ha obrábanej pôdy v Nono, ktoré leží 
v zaostalom regióne. Tento projekt 
dokazuje, že život na vidieku môže 
byť atraktívna voľba, ak sa správne 
využívajú základné metódy poľno-
hospodárstva. V Nono žije komuni-
ta dobrovoľných pracovníkov z Euró-
py a Etiópie, ktorí pomáhajú domo-
rodcom nielen prísť k obžive tela, ale 
najmä ducha. Tohto roku tam otvori-
li pre deti novú škôlku.

Markus Fischer, obchodný zá-
stupca projektov Misie na Níle bol 
v tomto roku už 26-krát v Afrike. 
Cieľom projektov je zlepšiť život 
domorodcov, ale i prebudiť a po-
silniť vieru v Ježiša Krista. Markus 
Fischer koná v duchu biblického 
textu: Hľadajte najprv kráľovstvo 
Božie a jeho spravodlivosť a všetko 
ostatné bude vám pridané.

Mária Graindová
. . .

Za sedemdesiat rokov ďakujem Ti, Pane.
Čo všetko som dostala z Tvojej štedrej dlane?

Lásku, nádej, vieru
a ešte viac bolo toho, veru!

Ďakujem Ti, Pane,
za chvíle krásne i smútkom pretkávané.

Čo ma čaká na ceste ďalej,
to len Ty sám vieš, Pane.
Či v zdraví či v chorobe,

s pokorou prosím, stoj pri mne stále!
Po všetky dni zostaň so mnou,
s láskou svojou neoblomnou!

Ďakujem



13

Martin Rázus
. . .

Tá cesta Tvoja, Pane náš,
nás večne s Tebou spája,

Ty sám nás po nej vodievaš
a uviesť chceš do raja.

Ach, veď nás, drahý, cestou tou,
a obdar láskou presvätou,

jej sily nech nás hája!
Nie kojiť hriešnu zvedavosť,

lež posilu nájsť v boji,
a počuť Teba, nebies Hosť,

čo život pre nás strojí.
A v Tvojom hlase poznať cieľ,

čo si nám všetkým zjaviť chcel
v tom sveta nepokoji.

Praj potešenie čerpať tým,
čo i dnes slzy ronia,

zmietaným biedou, chudobným,
v ich duši smútkov tôňa…

K sirotám, vdovám, nemocným
skloň sa sám slovom premocným

keď bôle zvonom zvonia!
Tak daj sa chystať všetkým nám,

prijať Ťa, Pane milý.
Popraj, čo treba k Vianociam,

pokoja, zdravia, sily! –
Nech svätíme, jak sám Ty chceš,

i kým nás k sebe nevezmeš –
v tej veľkej svätej chvíli! Amen.

Adventná
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Martin Rázus 
. . .

Bože, času na rozhraní 
zahoj slovom žitia rany,

zotri slzy, pozdvihni hruď, 
daj u seba odpočinúť! 

Ťažká je púť – síl je treba, 
popraj nám ich, Otče z neba, 
zakončiť rok vo chvíli malej, 
v mene Tvojom kráčať ďalej! 

Amen.

Na Silvestra

Vypísané z matrík september – október 2016
Sviatosť krstu svätého prijali: Dávid Korenko, Ľubomír Griger, Matiáš 

Kupčo, Júlia Šoltýsová

Manželstvo uzavreli: Ing. Michal Leník a Ing. Miroslava Ilavská

JANUÁR

1. Ne 09.00 - Poprad, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
  10.30 - Stráže, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
6. Pi 9.00 - Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
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16.12. (piatok) o 19.00 – Evanjelický kostol a. v., Stráže pod Tatrami
TEREZA A JEJ DETI,VIANOČNÁ ZVESŤ
Piesne vianočného obdobia v podaní Detského husľového orchestra Tere-

zy Novotnej (husle) a Laca Ďateľa (klavír).

18.12. (nedeľa) o 10.15 – Evanjelický kostol a. v., Námestie sv. Egídia, Poprad
ENSAMBLE MUSICA PER VOI, VIANOČNÁ ZVESŤ
Piesne vianočného obdobia v podaní umelcov: Jozef Čuban (gitara), Klau-

dia Vašinová (spev) a Janka Blaščáková (klavír). Repertoár koncertu je zlože-
ný z piesní: Tichá Noc, Nesiem vám novinu, Narodil sa Kristus Pán, Šťastie 
zdravie, Pásli ovce valasi, Pie Jesu, Laudate Dominum a ďalších.

Pozývame Tiež

November
Bielčiková Mária, Ing. 4.11.
Bartková Mária  10.11.
Čičmanová Eva  22.11.
Gajan Ľubomír  26.11.
Mistríková Mária  26.11.

December
Michalková Anna  1.12.
Kňazovická Oľga, MUDr. 9.12.
Gaj Michal, Ing.  16.12.
Bartošová Slávka  18.12.
Kňazovická Jana, Ing. 20.12.
Molnárová Edita  26.12.

Blahoželáme Jubilantom

konfirmandi – 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, v Poprade a Strážach

Pozývame na pravidelné stretnutia



NOVEMBER

6. Ne 09.00 - Poprad, 24. nedeľa po Svätej Trojici
  10.30 - Stráže, 24. nedeľa po Svätej Trojici
13. Ne 09.00 - Poprad, 25. nedeľa po Svätej Trojici,
     predposledná nedeľa cirk. roka
  10.00 - Poprad, sviatosť Večere Pánovej
20. Ne 09.00 - Poprad, Posledná nedeľa cirkevného roka
     - Nedeľa večnosti
27. Ne 09.00 - Poprad, 1. adventná nedeľa
  10.30 - Spišská Sobota, sviatosť Večere Pánovej
30. St. 15.00 - ZS Komenského ul., biblická hodina

DECEMBER

1. Št  17.30 - Poprad, adventné večerné služby Božie
4. Ne 09.00 - Poprad, 2. adventná nedeľa
  10.00 - sviatosť Večere Pánovej
  10.30 - Stráže, sviatosť Večere Pánovej
8. Št 17.30 - Poprad, adventné večerné služby Božie
11. Ne 09.00 - Poprad, 3. adventná nedeľa
  10.00 - sviatosť Večere Pánovej
15. Št. 17.30 - Poprad, adventné večerné služby Božie
18. Ne 09.00 - Poprad, 4. adventná nedeľa
  10.15 - Vianočná zvesť – koncert
22. Št 17.30 - Poprad, adventné večerné služby Božie
24. So 10.00 - ZS Komenského ul., Štedrovečerné služby Božie
  15.00 - Spišská Sobota, Štedrovečerné služby Božie
  17.00 - Poprad, Štedrovečerné služby Božie
25. Ne 09.00 - Poprad, 1. slávnosť vianočná
  10.30 - Stráže, 1. slávnosť vianočná
26. Po 09.00 - Poprad, 2. slávnosť vianočná
31. So 15.00 - Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka
  17.00 - Poprad, Závierka občianskeho roka

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT


