
Vianoce nie sú iba sviatky rodiny, dobrých jedál, hojnosti a dar-
čekov. Na Vianoce nás prichádza navštíviť sám Boh. Chce byť s 
nami. Chce byť tam, kde sme my. Chce s nami budovať nový, lep-
ší, krajší svet. Chce, aby sa Kristus narodil v našom srdci a žil v nás 
po celý rok.

Apoštol Pavol opísal vianočné evanjelium slovami: „Vpravde veľ-
kým tajomstvom pobožnosti je On, ktorý sa zjavil v tele, osprave-
dlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, 
uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu“ (1Tim 3,16). Boh sa zjavil 
v tele. To je niečo neslýchané. Svätý Boh prišiel medzi hriešnych 
ľudí. To je tajomstvo. Keď ho chceme popísať ľudskou rečou, tak sa 
zmôžeme iba na koktanie.

Obsahom vianočnej zvesti je: Boh je s nami, miluje nás. Dal nám 
to najcennejšie čo mal – svojho jediného milovaného Syna. V Ňom 
do nášho života vstúpila večnosť.

S vianočným príbehom sa začína na zemi nová kapitola dejín. 
Boh chce prostredníctvom svojho Syna, premieňať naše tvrdé srd-
cia na citlivé a dobroprajné. Naše vzájomné vzťahy chce prehrievať 
svojou láskou. Chce, aby sa Božia vôľa stala stredobodom nášho 
záujmu, nášho konania. Na tomto základe má vyrásť nové ľudstvo 
v ktorom sa bude zrkadliť Kristov charakter.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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POPRADSKÝCH EVANJELIKOV

Zborový list
DECEMBER

Vianoce



2

Michal Findra

Počas adventu som učil deti 
na prvom stupni aj o vianočnom 
stromčeku, a to na základe príbe-
hu z publikácie Rodinný Advent, 
vydanej Biskupským úradom Vý-
chodného dištriktu našej cirkvi. Je 
to príbeh o tom, ako sa mama po-
kúša svojmu malému synčekovi Fi-
lipovi vysvetliť zmysel vianočného 
stromčeka. Zaujal ma tam dialóg, 
keď mama rozpráva legendu o pr-
vom stromčeku. Celkom je možné, 
že to bolo v rodine Lutherovcov.

Mama: „Rodina má byť spolu, 
otec nech číta z Biblie o narodení 
Ježiša a všetci nech spievajú na Bo-
žiu slávu. Ale otcovi chýbal nejaký 
symbol, ktorý by pripomínal prí-
chod Ježiša na svet a jeho zmysel.“

Filip: „A prečo nepostavil betle-
hem s malým Ježišom?“

Mama: „Vidíš, synček, betlehem 
ukazuje, že sa Ježiš narodil, ale neho-
vorí o tom, čo pre nás Ježiš urobí. A 
počas Vianoc si máme pripomínať, že 
Ježiš umrel za naše hriechy, aby sme 
mohli ísť do Božieho kráľovstva.“

Luther sa pozrel cez okno na svo-
ju záhradu a holé konáre stromov. 
Tu jeho zrak zaujala zelená jedlič-
ka, ktorá stála uprostred. Usmial sa 
a pomyslel si: „Nech tento stromček 
bude symbolom Ježiša. Uprostred 
zimy, keď všetko spí a mrzne, teší 
tento stromček naše oči zeleňou. 
Tak isto ako Ježiš, ktorý prišiel na 

svet plný hriechu a zla, aby nám pri-
niesol pokoj, radosť a vykúpenie.“

Ešte v ten istý večer sa Luther vy-
bral do lesa, vyťal neveľký stromček a 
postavil ho v dome. Spolu s deťmi ho 
ozdobil a hovoril: „Farebná reťaz nech 
pripomína hada, ktorý pokúšal Evu a 
Adama v raji a červené jablká nech 
sú pripomienka ovocia, ktoré zjedli v 
raji a vykonali tak prvý hriech. Dáme 
na stromček aj sviečky, viete prečo?“ 
– opýtal sa. „Keď ich zapálime, nebu-
de vidno ani reťaz, ani jablká. Vidno 
bude len ich svetlo. Ježiš povedal: „Ja 
som svetlo sveta“ (J 8,12). Vďaka Ježi-
šovi naše hriechy pred Bohom nebu-
de vidno, lebo za ne zomrel na kríži. 
A hviezda na vrchu nech všetkých ve-
die k Ježišovi tak, ako viedla aj mudr-
cov z Východu.

Áno, to podstatné na Vianociach 
nie je len slávenie narodenia malé-
ho batoliatka Ježiša, ale slávenie na-
rodenia Záchrancu ľudí od hriechu. 
Ježiš Kristus je najdôležitejšia osob-
nosť dejín, lebo prišiel medzi nás do 
našej biedy hriechu ukázať otvore-
nú Božiu náruč. Zažiarilo nám svet-
lo. Človek si nevie rady s hriechom, 
a preto zomiera. Vierou v Záchran-
cu – Pána Ježiša – môžeme smelo 
zložiť svoj hriech na Neho a dostať 
darček odpustenia a nového života, 
ktorý vedie do nebeskej večnosti.

Nech nám teda stromčeky v na-
šich domácnostiach pripomínajú 
záchranu z hriechu, ktorú máme vo 
viere v Pána Ježiša.

Vianočný stromček
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Božia pomoc a modlitby
Zuzana Hybenová

Doprava MHD zo sídliska Juh 
na služby Božie. Mesto Poprad po 
prerokovaní našej žiadosti s doprav-
com SAD Poprad, a. s., zaradilo od 
17/01/2016 do nového cestovného po-
riadku MHD spoj číslo 45, s časom 
odchodu zo zastávky Nové mesto 
Juh III o 8:30 h, a to počas sviatkov 
a nedieľ na požadovanej trase. Po-
tvrdila sa tým skutočnosť, že ve-
deniu mesta a dopravcovi SAD nie 
je ľahostajné, čo občanov na sídlis-
ku trápi. Po necelom roku využí-
vania tohto spoja môžeme konšta-
tovať, že autobus býva takmer plný 
cestujúcich. Našich cirkevníkov je 
v autobuse najviac, ale cestujú ním 
do svojho kostola aj rímsko-katolíc-
ki veriaci i ďalší cestujúci. Za vyrie-
šenie našej žiadosti sme sa úprimne 
a mnoho modlili a láskavý Pán Boh 
naše modlitby vypočul a viedol tých, 
ktorí o veci rozhodovali, aby konali v 
náš prospech.

Služby Božie na sídlisku Juh. Aj 
o konanie služieb Božích na sídlis-
ku Juh, kde žije najviac členov náš-
ho cirkevného zboru, sme rovna-
ko vysielali prosby v modlitbách k 
Pánu Bohu. A On aj v tomto zasiahol 
a pripravil ochotné srdcia na udele-
nie súhlasu s ich konaním v ZŠ na 
Jarnej ulici na sídlisku Juh III. Od 
7. februára sa každú nedeľu (okrem 
školských prázdnin) o 16:30 h stre-
táva malá skupinka evanjelikov. Od 

všetkých, ktorí majú na tomto sídlis-
ku svojich blízkych či známych, sa 
žiada misijné pôsobenie, aby ich po-
zvali a povzbudili navštevovať tieto 
pobožnosti v blízkosti ich domovov. 
Je to mimoriadna príležitosť, keď v 
priestoroch školy znie v nedeľu slo-
vo Božie a nábožné piesne. Za vy-
počuté modlitby patrí vďaka predo-
všetkým Pánu Bohu, ale aj obetavos-
ti brata farára Michala Findru, ktorý 
prichádza s Božím slovom na sídlis-
ko, a tiež sestre Elene Endresovej za 
ochotu hudobne sprevádzať nábož-
ný spev veriacich každú nedeľu. V 
neposlednom rade ďakujeme aj pá-
novi riaditeľovi školy za ústretovosť 
v tejto veci a tiež pánovi školníkovi, 
ktorý ochotne priestory školy vždy 
otvára a zatvára. Účastníci bohoslu-
žieb sa tak môžu cítiť ako v skrom-
nej modlitebni – nech milostivý Boh 
žehná a odplatí každú službu!

Rekonštrukcia zborovej miest-
nosti. Vedenie CZ, na čele s oboma 
bratmi farármi, sa v júli pustilo do 
prestavby zborovej miestnosti. Nie-
ktoré aktivity, ako nedeľná besied-
ka či stretnutia modlitebného spo-
ločenstva neprestali, ale konali sa vo 
farskom úrade. Práce na rekonštruk-
cii boli náročné, neprebiehali hladko, 
ale zodpovední museli mnohé záleži-
tosti opätovne riešiť (meniť dodáva-
teľa prác a pod.). S Božou pomocou sa 
práce začiatkom decembra ukončili 
a tak zasa môžu slúžiť cirkevno-zbo-
rovému životu. Je teraz na každom z 
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nás, aby sme misijne pôsobili vo svo-
jich rodinách, v spoločenstve priate-
ľov a známych a pozvali, povzbudili 
ich intenzívnejšie sa zúčastňovať cir-
kevno-zborových aktivít v príjem-
ných zrekonštruovaných priestoroch. 
Máme teraz k dispozícii tri miestnos-
ti, z ktorých jedna bude špeciálne pre 
deti z nedeľnej besiedky. Zapájajme sa 
bohatšou účasťou aj na stretnutiach a 
aktivitách mládeže, začnime zapájať 
celé rodiny do činností a služieb CZ 
– biblické hodiny, spevokol, stretnu-
tia modlitebného spoločenstva, služ-
ba zborovej diakonie. Treba si vziať k 
srdcu potrebu obmeny generácií naj-

mä v spevokole či v zborovej diako-
nii. V diakonii potrebujeme mladších 
ľudí do služby chorým a imobilným, 
lebo sestry v súčasnosti pre vlastné 
choroby a vysoký vek robia službu 
lásky ochotne, ale s vypätím svojich 
síl. Všetci čitatelia Božieho slova vie-
me, ako konal Pán Ježiš Kristus – On 
je pre nás príklad, aby sme konali po-
dobne. Svojím apoštolom, ale aj nám, 
prikázal byť Jeho učeníkmi a privá-
dzať ľudí k poznaniu diela spásy, kto-
ré On konal ako poslušný syn Boha-
-Otca. Nech nikto z nás nepremešká 
príležitosť stať sa Božím dieťaťom.

Dar Vianoc

Ján Grešo, Sila lásky premieňa

„Nie samým chlebom bude človek 
žiť, ale každým slovom, ktoré vychá-
dza z úst Božích.“ Mt 4,4.

Je niekoľko vecí, ktoré sú pre 
Štedrý večer a Vianoce také typic-
ké, že by sme si bez nich sotva ve-
deli predstaviť tieto sviatky. Jednou 
z týchto charakteristických zložiek 
vianočnej atmosféry sú darčeky 
pod vianočným stromčekom. Hlav-
ne deti sa na ne veľmi tešia. I keď 
sú darčeky dôležitou súčasťou via-
nočnej atmosféry, nie sú jedinou a 
nie sú ani hlavnou. Text: „Nie sa-
mým chlebom bude človek žiť, ale 
každým slovom, ktoré vychádza z 
úst Božích“ mohli by sme trochu 
obmeniť a povedať: Nie iba darče-

ky pod stromčekom robia Vianoce 
Vianocami, ale každé slovo, ktoré 
vychádza z úst Božích. Nie iba ma-
teriálne dary robia Vianoce Viano-
cami, ale predovšetkým duchovné 
hodnoty, ktoré cez Vianoce získa-
me. Hlavnou vecou, bez ktorej by 
Vianoce absolútne neboli Viano-
cami, je vstup Ježiša Krista do sve-
ta. On, večné Božie Slovo, nám pri-
niesol duchovné dary. Ježiš Kristus 
ponúka každému všetky duchovné 
dary. O ktoré duchovné dary sme 
cez Vianoce zbohatli? Niektoré z 
nich sa pokúsime rozbaliť.

1. Ježiš nám prináša istotu, že sme 
Božie deti a že nás Pán Boh za všet-
kých okolností miluje absolútnou 
láskou. Miluje nás, keď sa nám vodí 
dobre, ale jeho láska neprestáva ani 
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vtedy, keď príde do nášho života utr-
penie. Miluje nás, keď zostávame pri 
ňom a neprestáva nás milovať ani 
vtedy, keď ako stratený syn či dcéra 
odchádzame od neho, Miluje nás a 
túžobne čaká na náš návrat.

2. Ježiš nám ponúka spoločenstvo 
so sebou. Dovoľuje, aby sme prichá-
dzali k nemu. Povedal, že nevyho-
dí nikoho, kto k nemu príde. Každý 
deň si môžeme prečítať jednu kapi-
tolu z evanjelií a v tichom sústrede-
ní prežiť spoločenstvo s Ním. Bude 
na nás prúdiť jeho pokoj. Nikdy od 
neho neodídeme s prázdnymi ruka-
mi. Vždy nás obohatí, očistí, zdvih-
ne o niekoľko stupňov vyššie. Ten 
jeho pokoj tak veľmi potrebujeme! 
Aj vo svojom individuálnom, ale aj v 
manželskom a rodinnom živote. Je 
toľko nepokoja, nervozity, strachu 
v našich srdciach. Tak často vlád-
ne v našich domácnostiach napä-
tá atmosféra. Cez Vianoce sa snaží-
me tvoriť pokojnú rodinnú atmosfé-
ru. Neraz býva veľmi krehká a prvé 
všedné dni ju rozbijú. Ale Ježiš nám 
ponúka nie iba sviatočný pokoj, ale 
pokoj pre všetky dni a pre všetky si-
tuácie. Tento dar pokoja by sme si 
chceli zachovať po celý rok. Pane, 
daj nám k tomu silu.

3. Ježiš nám ponúka možnosť do-
stať odpustenie. Koho z času na čas 
netrápi svedomie – a to neraz aj veľ-
mi nepríjemne? Očistiť nás môže 
len ten, komu sme za svoj život zod-
povední. Ježišov vianočný dar od-

pustenia, pokoja a nového životné-
ho začiatku si budeme nadovšetko 
ceniť.

4. Ježiš nám ponúka možnosť od-
pustiť druhým. Koľkí z nás majú 
na niekoho ťažké srdce pre men-
šie, väčšie, alebo veľmi veľké zrane-
nia, krivdy, sklamania. S ponukou 
Božieho odpustenia spája Ježiš vý-
zvu, aby sme aj my odpustili. Robí 
tak v jednej prosbe Modlitby Páno-
vej: „Odpusť nám viny naše, ako aj 
my odpúšťame vinníkom svojim.“ 
Na otázku koľko razy máme odpus-
tiť jednému človeku, odpovedal, že 
máme odpúšťať bez obmedzenia. 
Ďakujeme, Pane, za odpustenie, 
ktoré sme prijali od Teba, ďakuje-
me, že ono je pre nás popudom, ar-
gumentom, povzbudením, aby sme 
odpustili človeku, na ktorého máme 
ťažké srdce. Daj nám silu, aby sme 
pochopili veľkú pravdu svätého slo-
va, že sa nemáme dať premôcť zlé-
mu, ale že máme dobrým premáhať 
zlé. Ty nám dáš poznať a pocítiť ra-
dosť, keď pochopíme, že odpustenie 
je jedinečný tvorivý čin.

5. Ježiš Kristus nám ponúka po-
koj pri stretnutí so smrťou. Stretnu-
tiu so smrťou sa nikto nevyhne. Cí-
time veľkú bolesť, keď nám odchá-
dza blízky človek. Cítime zvlášt-
nu úzkosť, keď myslíme na vlastnú 
smrť, keď sa obávame, že sa naše 
bytie zmení na nebytie. Do týchto 
úzkostí, strachov a bolestí nám zne-
jú Jeho slová: „Ja žijem, aj vy budete 
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žiť“. „Z mojich rúk ich nikto nevy-
trhne.“ Aj slová apoštola: „Od Božej 
lásky nás ani smrť nemôže odlúčiť“. 
Ďakujeme Ti, Pane, že sme v Tvojich 
rukách. Ďakujeme, že pri poslednej 
rozlúčke môžeme svojich blízkych v 
tichej modlitbe odovzdať do Tvojich 
mocných a milosrdných rúk.

Deti neraz pokukujú po darče-
koch, ktoré dostali druhé deti a tro-
cha im aj závidia. Aj pri duchov-
ných daroch možno hovoriť o závis-
ti. Možno napríklad závidieť stály 
pokoj, radosť, nefalšovaný úsmev. S 
duchovnými darmi je to inak ako s 
tými materiálnymi. Tu je závisť pria-
mo želateľná. Lebo taká závisť nie 
je nič iné ako túžba po takom istom 
duchovnom dare. Kto ho má, ten sa 
nielen môže, ale aj má podeliť. Lebo 

pri duchovných daroch platí zvlášt-
na zákonitosť: kto druhému pomô-
že určitý duchovný dar získať, tomu 
z jeho vlastného daru nič neubudne, 
naopak, ten sa ešte upevní a obohatí.

Rozbalili sme niektoré duchovné 
dary, ktoré nám prináša narodený 
Pán a Spasiteľ. Ak ich prijmeme, bu-
deme vedieť odpovedať na otázku, 
čo sme dostali na Vianoce. Istotu, že 
sme Božie deti. Možnosť pravidelné-
ho spoločenstva s Ježišom Kristom. 
Kristov pokoj do našich bytostí a do 
rodín. Odpustenie od Pána Boha. 
Schopnosť odpustiť druhým. Pokoj 
pri stretnutí so smrťou. Je ich omno-
ho viac a treba ich objavovať. Prosí-
me Pána Boha, aby sa tieto dary stali 
pre nás permanentným zdrojom po-
koja a čistej radosti. Amen.
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Z brožúry „V Božej blízkosti“ vybrala Soňa Slahová

- Svetlo do tmy: „...aby posvietil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti...“ (L 1,79).
- Radosť smutným: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude 

radosťou pre všetkých ľudí...“ (L 2,10).
- Pokoj znepriateleným ľuďom: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle“ (L 2,14).
- Život tam, kde panovala smrť: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hoj-

nej miere“ (J 10,10).
- Slávu do hanby: „... my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu Jednorode-

ného od Otca...“ (J 1,14).
- Záchranu z hriechov: „Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachrá-

ni svoj ľud z jeho hriechov“ (Mt 1,21) „Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto 
verí v Neho“ (J 3,16).

Neželáme si mať tieto hodnoty? Sú tu pre každého, kto o túto dokonalú zá-
chranu požiada!

Čo priniesol Kristus na svet?

Lutherove biblické poklady,
Lutheran Press, Mineapolis 2015

Lebo kto blížneho miluje, napl-
nil zákon. (R 13,8) Prikázanie lásky je 
krátke a dlhé zároveň. Je to jedno pri-
kázanie a zároveň mnoho prikáza-
ní. Nejde o prikázanie, a predsa všet-
ky prikázania zhŕňa. Je krátke, samo 
osebe je jediné a jeho význam sa dá 
rýchlo pochopiť. No, čo sa týka plne-
nia, je dlhé, pretože zahŕňa všetky 
prikázania a je nad nimi. Pri pohľa-
de na jeho praktické plnenie nejde o 
prikázanie, pretože presne nešpecifi-
kuje úkony. Ale súčasne sú to všetky 
prikázania, lebo skutky všetkých pri-
kázaní sú, a mali by byť, skutky lásky.

A teda prikázanie lásky ruší a zá-
roveň ustanovuje všetky prikázania, 
takže by sme nemali dodržiavať ani 
vykonávať nič okrem toho, čo po-
žaduje láska. Láska si musí pone-
chať moc a byť pánom nad všetký-
mi skutkami. Láska musí riadiť os-
tatné skutky: aby boli vykonané ale-
bo nevykonané tak, aby slúžili láske. 
A každý skutok by mal alebo nemal 
byť vykonaný, len ak to chce láska.

Lutherova modlitba: Všemohúci 
Bože, Ty si ochranca všetkých, ktorí 
v Teba dúfajú. Bez Tvojej milosti nie 
sme nikto nič a nič neznamenáme. 
Buď nám milosrdný nad všetky oča-
kávania. Svojím Duchom nám ukáž 
čo je dobré a pomôž nám to potom 

Láska: žiadne prikázanie a zároveň všetky
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aj vykonať. Daj, aby sme prospievali 
v silnej viere v Teba a prebuď v nás 
ohnivú lásku ku všetkým ľuďom. O 
to Ťa prosíme pre a skrze nášho Pána 

Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý s 
Tebou a Duchom Svätým žije a kra-
ľuje od večnosti do večnosti. Amen.

Wilhelm Busch, Malé príbehy

Priblížili sa Vianoce. V kasárňach 
sa hovorilo len o vianočnej dovolen-
ke. „Netešte sa predčasne“, varoval 
Pavol, mladý roľnícky syn z Vestfál-
ska. „Ktovie či aj my pôjdeme. Nie-
koľkí tu predsa musíme zostať a 
striedať strážnu službu.“

Günter sa usmial: „Prečo to má po-
stihnúť práve nás? Asi sa počíta so 
mnou, však? Nie, môj milý, kto je mojej 
matky syn, ten je na Svätvečer doma.“

Predsa len to padlo naňho. Aká 
to bola biedna útecha, keď mu rot-
majster povedal, že smie ísť domov 
na Nový rok! A tak stál vo Svätvečer 
prísne na stráži. Čo sú to za Vianoce? 

Na Prvý sviatok vianočný dostal 
Günter skoro ráno lístok od svojho 
spolubývajúceho Pavla. Karta priš-
la z pohostinstva – pivové kvapky 
poliali písmo a niekoľko nečitateľ-
ných podpisov prezrádzalo, že už 
toho popili hojne. Günter si blesko-
vo predstavil hlučnú, polo opojenú 
spoločnosť. „Bola to iba vianočná 
slávnosť,“ pomyslel si, kým pomaly 
v skoré ráno na Druhý sviatok pre-
chádzal kasárenskou bránou. Dnes 
mal voľno po nočnej službe. Prinaj-
menšom jeden sviatok! Ale kam te-
raz? Vtom začali v blízkom kostole 
vyzváňať zvony. Günter sa sám ču-
doval tomu, že – akoby priťahovaný 
nejakou skrytou mocou – nasledo-
val hlahol zvonov. Veď bol sám, mal 
mnoho voľného času, a kam sa mal 
teraz ráno obrátiť? Keby bol doma, 
bol by šiel ako kedysi na sviatky s 
rodičmi do kostola. Sadol si na chó-
re v kostole. Dnes na Druhý sviatok 
vianočný, tu bolo len niekoľko ľudí. 
Günter sa trochu hneval na slabý 
spev, preto sa pripájal hlasnejšie, 
než obvykle. Stále viac ho začala 
strhávať vianočná melódia: „Spie-
vaj, môj duch, buď veselý, radostne 
spievajú anjeli...“

Potom zastal na kazateľnici mla-
dý kaplán, ktorému bola dnes, na 
Druhý sviatok, zverená úloha ka-

Ako boli Vianoce
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zateľa. „Ten nie je oveľa starší ako 
ja,“ uvažoval Günter. Mal preto po-
cit vnútornej povinnosti, brať váž-
ne svojho rovesníka. On svoju úlohu 
bral veľmi vážne. Günter nezazlie-
val trochu neobratný a trémou po-
značený prístup práce mladému ka-
zateľovi. Skrz-naskrz ním prenikalo 
to, čo mladý kazateľ zvestoval z ka-
zateľne: „Ako vážne musí Pán Boh 
chápať našu záchranu, že dal svojho 
Jednorodeného Syna!“

O tom Günter vlastne ešte nikdy 
neuvažoval. Naozaj, ešte nikdy! Žeby 
človek potreboval nejakú záchranu? 
Ale teraz mu bolo všetko úplne jasné. 
Jeho svedomie mu vravelo, že ten na 
kazateľnici má pravdu. A tak sa dal 

rád a ochotne viesť k Dieťaťu v Betle-
heme, v ktorom nám Boh daroval zá-
chranu. Všetko, čo počul, bolo preň-
ho také významné, že sa vzchopil a 
po Službách Božích išiel do sakristie. 
Mladý kazateľ bol takmer vystraše-
ný, že jeho slovo vyvolalo taký ohlas, 
že dokonca otriaslo hrdým vojako-
vým srdcom. Potešil sa. Ochotne pri-
jal hľadajúceho a pozval ho na odpo-
ludnie do svojej malej izbietky. V toto 
popoludnie jeden mladý muž privie-
dol druhého k Spasiteľovi.

Keď Günter večer prechádzal ka-
sárenskou bránou, usmieval sa a ho-
voril si pre seba: „Pozoruhodné. Ni-
jaká dovolenka, ale aj pre mňa pred-
sa boli Vianoce!

Ľuboslav Beňo
(skrátila Zuzana Hybenová)

Každoročne pred záverom roka 
pripraví kežmarské Vydavateľstvo 
ViViT ročenku Tesnou bránou pre 
nový kalendárny rok. Čítanie na 
každý deň roka 2017 prináša svoji-
mi úvahami čitateľom správne myš-
lienky na povzbudenie v skleslosti; 
na výzvu, keď treba rázne konať; ale 
aj napomenutie, keď sa treba zasta-
viť či presmerovať.

Ako heslo pre rok 2017 boli vybra-
té biblické slová: „Hospodin hovorí: 
Dám vám nové srdce a nového du-
cha do vášho vnútra.“ (Ez 36,26)

Prorok Ezechiel to nemal vo svo-
jej dobe ľahké. V cudzine prežil 
prakticky celý svoj život. Jeho po-

slaním bolo povzbudzovať izrael-
ský národ v babylonskom zajatí a 
udržiavať ho pri živote viery v kra-
jine, kde robili všetko pre to, aby 
verným ich vieru vzali a nanútili 
im niečo celkom iné. Preto prinie-
sol povzbudzujúce proroctvo o no-
vom srdci a novom duchu. V tro-
chu neskoršom videní videl suché 
kosti ako ožívali a to, čo bolo mŕt-
ve ožilo naspäť. A to sa naozaj aj 
stalo – Izrael, ktorý mal v Babylo-
ne skončiť, znova omladol a nano-
vo začal existovať.

Viera aj v našom svete hasne, lás-
ka chladne a ľudia majú k sebe ďale-
ko. Buďme tými Božími deťmi, ktoré 
budú vieru podporovať, lásku rozdá-
vať a aj cez spoločenstvo cirkvi ľudí 
spájať a približovať.

Slovo na úzku cestu
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Z nemčiny preložila Anna Chábová

„A toto vám bude znamením: náj-
dete nemluvniatko, obvinuté plien-
kami, ležať v jasliach.“ (L 2, 12).

Aký veľký je zázrak narodenia Je-
žiša Krista! On, ten večný a nevidi-
teľný Boh, stal sa človekom tak, že 
Ho celé stvorenstvo mohlo vidieť. 
Anjel zvestoval pastierom na poli: 
„Nájdete dieťa, obvinuté plienka-
mi, ležiace v jasliach.“ To bola Božia 
odpoveď na prosbu proroka Izaiá-
ša (63, 19) „Kiežby si pretrhol nebe-
sá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy 
pred Tebou.“ Boh zostúpil z nebies 
na zem, ale nie tak, ako si Izaiáš 
prial. Boh zvolil svoju vlastnú ces-

tu, svoj vlastný spôsob príchodu. 
On sa chcel dotknúť našich sŕdc, 
aby sme boli schopní prijať Jeho lás-
ku a milosť. Preto prišiel Jeho syn 
Ježiš Kristus nie ako mocný vládca, 
ale ako malé dieťa.

Boh sa zjavil nám ľuďom nie v ci-
sárskom Ríme ani v kráľovskom Je-
ruzaleme. Vyvolil si malé mestečko 
Betlehem. Tam ležal Ježiš v jasliach 
plienkami obvinutý. Nie je to prejav 
ľudskej slabosti a chudoby? Ale prá-
ve na tomto mieste mohli obyčajní 
pastieri vidieť Spasiteľa, ktorý pri-
šiel zachrániť hriešnych ľudí.

To je ten zázrak, že Boží syn sa 
stal človekom, aby sme všetci mohli 
poznať a prijať Jeho milosť a spásu.

Zázrak z Betlehema

Cirkev, ktorá sa pred 500 rokmi bro-
dila v bahne ľudských výmyslov, dostala 
povzbudenie v podobe reformácie a vrá-
tila sa k Písmu aj k Bohu. Kým je ešte čas 
milosti, má nádej celá naša spoločnosť.

Čítanie na každý deň nám chce 
pomôcť počúvať a prijímať Božie slo-
vo uprostred všedných dní. Brožúru 
si možno kúpiť vo farskom úrade či 
pri východe z kostola.

Milí členovia CZ a priatelia, redakčná 
rada vám ďakuje za prejavenú priazeň počas  
celého roka 2016.

Prajeme vám prežiť požehnané dni Vianoc, 
plné pokoja a pohody. Nech radosť z narode-
nia Spasiteľa sveta prežiari vaše domovy a  
prinesie novú nádej nielen do týchto sviatoč-
ných dní, ale aj do všetkých dní roka 2017.

Libor Bednár, Michal Findra, Zuzana Vale-
ková, Zuzana Hybenová a Alena Chlebovcová.
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Pripravila Alena Findrová

Cirkevný zbor je, keď .... (tajnička má 78 písmen)

Osemsmerovka

ADVENTNÉ OBDOBIE, BETLEHEMSKÁ HVIEZDA, BOHATO  
PRESTRETÝ STÔL, ČAS RADOSTI, DARČEK, DOBRÁ NOVINA,  
DREVENÉ JASLE, EMANUEL, HALELUJA, HOSPODIN, HRIECH, 
CHUDOBNÁ MAŠTAĽ, JOZEF, LACNÁ KOLEDA, MARIA,  
MEDOVNÍČKY, OČAKÁVA, OMLADINA, OTVOR SRDCE,  
SIMEONOVE RUKY, SPASITEĽ, SPEV ANJELSKÝ, STROMČEKY,  
ŠTYRI SVIEČKY, TICHÁ NOC, VIANOČNÝ ČAS, ZVEDAVO HĽADÍ

22.1.2017 o 15.00 h do evanjelického kostola v Poprade-Veľkej
na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa bude konať s účasťou všetkých cirkví 

pôsobiacich na území nášho mesta.

Pozývame



DECEMBER 2016

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

JANUÁR 2017

1. Ne. 09.00 - Poprad, Novoročné služby Božie
  10.30 - Stráže, Novoročné služby Božie
6. Pi. 09.00 - Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
8. Ne. 09.00 - Poprad, 1. nedeľa po Zjavení 
12. Št. 17.60 - Poprad, biblická hodina
15. Ne. 09.00 - Poprad, 2. nedeľa po Zjavení
  16.30 - ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
19. Št. 17.60 - Poprad, biblická hodina
22. Ne. 09.00 - Poprad, 3. nedeľa po Zjavení
  16.30 - ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
25. St. 15.00 - ZS Komenského ul., biblická hodina
26. Št. 17.30 - Poprad, biblická hodina
29. Ne. 09.00 - Poprad, 4. nedeľa po Zjavení
  16.30 - ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

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.
Vydávanie zbirového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.


