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Ž 34,15 Hľadaj pokoj a snaž sa oň
– heslo na rok 2019, výber z homílie

a prvé počutie je verš veľmi jednoduchý a zapamätateľný. Je nám
jasná výzva hľadať pokoj a pokračovanie je tiež výzva, aby sme pokoj nielen hľadali, ale sa o pokoj aj snažili.
Ak však o tomto veršíku
začneme hlbšie uvažovať, tak
nám hneď príde na um, čo
v ňom je hlavné slovo a vieme jednoducho povedať, že
ide o pokoj. Pokoj – po grécky eiréné a po hebrejsky šálom
– je veľmi často používané
slovo v Písme svätom. Aké
slovo sa vám vybaví pri počutí hebrejského šálom? Mne hneď napadlo
mesto pokoja – Jeruzalem. O Jeruzaleme by
sme teda mohli mnohé hovoriť a skúmať či
z histórie, ale aj v naplnení proroctiev.
1. Ľudský nepokoj. Ak máme hľadať pokoj a snažiť sa oň, potom príčinou musí byť
jedine to, že pokoj nie je a že ho treba objaviť
a zachovať. Ak nie je pokoj, to potom znamená, že musí byť nepokoj.
Žalm 34 vyslovene nepíše o nepokoji,
ale sú tam náznaky situácií, ktoré spôsobujú nepokoj. Napr. verš 5: Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých

mojich hrôz. Niečo hrozné v živote môže
spôsobovať nepokoj. Alebo verš 7: Tento
úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu
zo všetkých jeho súžení. Nepokojom môže byť
aj súženie a trápenie človeka.
Tiež verš 11 naznačuje iný
typ nepokoja: Levíčatá biedia
a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku
v ničom dobrom. Nepokojom
môže byť aj nedostatok jedla
a pitia, teda základných ľudských potrieb.
Ak nazrieme do našej ľudskej reality, tak musíme povedať, že je mnoho ľudského nepokoja. Je to
nepokoj, ako sme už spomínali z hrozných
vecí, ktoré sa ľuďom stávajú. Človek ostane
vykoľajený, strápený, neistý, znepokojený.
Môže to byť strata blízkeho, strata zamestnania, nehoda, ... Ani sa nenazdáme a pokoj,
ktorý si po ľudsky myslíme, že máme, zrazu
je preč náhlou udalosťou v živote človeka.
Aj nepokoj vyplývajúci z dlhotrvajúceho
súženia vie človeka riadne ničiť a aj zničiť.
Len uvážme, ako sa trápia dlhodobo chorí,
alebo hendikepovaní ľudia. Koľko nepokoja vyvolajú neriešené či neriešiteľné medzi-
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ľudské vzťahy v rodine, medzi susedmi, alebo
aj napr. v cirkvi. Aké je pre človeka znepokojujúce, keď veci v rodine nejdú ako si praje. Koľko
nepokoja spôsobí ľuďom, ak po ľudsky nevedia
každému vyhovieť v práci – nech robia čokoľvek, stále je niekto nespokojný. A to je obrovský tlak.
Ešte sme mali nepokoj z nenaplnenia základných ľudských potrieb. Dnes asi ťažko môžeme hovoriť o nepokoji preto, že ľudia nemajú
čo jesť a piť. Sú aj takí, ale je to len veľmi malá
skupina ľudí v spoločnosti a pri troche ochoty
im vieme a môžeme pomôcť. Dnes by sme povedali, že ľudia prežívajú nepokoj vo svojom individualizme. Mať všetko pre seba a točiť život
len okolo seba, to prehĺbilo absenciu základnej ľudskej potreby, ktorou je osobné prijatie.
Medzi ľuďmi chýba nezištná láska. Keď každý
myslí len na seba, potom je v spoločnosti obrovský nepokoj, lebo niet toho, kto by miloval
skutočne, bez podmienok, bez zneužívania.
2. Hľadanie pokoja. Pri otázke hľadania
pokoja nám môže jednoducho poslúžiť dávny
hľadač pokoja zo 4. storočia, Augustín. Hľadal
pokoj v svetskej sláve. Mal možnosti bohatého človeka. O zábavu bolo vždy postarané.
Vo svojej dobe sa vrhol aj na štúdium všetkého možného a určitý čas pobudol aj v sekte.
Pri štúdiu sa mu dostali do rúk kresťanské spisy. Na kresťanoch videl zmenu. Stále však prežíval nepokoj. Až na výzvu Vezmi a čítaj! (lat.
Tolle et lege!), ktorú započul detským hlasom
v záhrade, zobral Pavlov list Rímskym a jeho
túžba po pokoji bola naplnená. Slovo Božie z R
13,13-14 znelo: Ako vo dne, slušne choďme; nie
v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti,
nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte (tak, aby vznikali
v ňom) zlé žiadosti. Pán Ježiš Kristus daroval
Augustínovi pokoj, a preto vyznal: Nepokojná
bola vo mne moja duša, až kým nespočinula v Pánovi Ježišovi Kristovi. Zovšeobecnene potom
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Augustín tvrdil: Nepokojné je srdce človeka, až
kým nespočinie v Kristovi.
Ak zoberieme náš Žalm 34, kde máme heslo
roka, tak žalmista Dávid tvrdí podobne, že pravý pokoj od súženia, nepriateľov, nedostatku,
hrôz, ... je jedine v Hospodinovi. V Božej blízkosti nachádza upokojenie. V dúfaní na Pána
Boha je jeho blahoslavenstvo, teda nájdenie
blaženosti a slávy. Dávid hovorí o bázni pred
Bohom, ktorá je zdrojom upokojenia. Bázeň,
úcta, strach pred Všemohúcim.
Rovnako ani v dnešnom svete nie je iná cesta k nájdeniu trvalého pokoja napriek všetkým
ľudským okolnostiam. Jediný pravý pokoj je
človeku darovaný iba v spoločenstve s Pánom
Ježišom Kristom. Kto je v Kristovi, má Boží
pokoj; kto je mimo viery v Pána Ježiša Krista,
nemá pokoj.
Hľadaj pokoj! to je prvá výzva verša na rok
2019. Kto bude hľadať pokoj mimo Pána Boha,
nebude mať pokoj a jeho ľudský nepokoj sa len
znásobí. Prežívanie nepokoja nás však vie vrhnúť do Božej náruče už tým, keď človek začne
hľadať pravý pokoj. Je nádherné počuť, že ho
možno nájsť a mnohí pred nami ho aj našli.
Dôverujme Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nám
hľadajúcim chce dať trvalý, Boží, pravý pokoj,
ktorý, ako píše apoštol Pavol, prevyšuje každý
rozum.
3. Žitie pokoja. Pri snahe o pokoj nám
môže prísť na myseľ vysvetlenie z Božieho
slova od apoštola Pavla R 12,18: Ak je možné,
nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.
Alebo slovo Pána Ježiša z blahoslavenstiev Mt
5,9: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať. Mnohé ďalšie
miesta hovoria o Božom pokoji nielen ako
o dare, ale ako o spôsobe života, preto si dovolíme povedať, že dar Božieho pokoja máme žiť.
Pred nás, kresťanov, je vo verši roka 2019
postavená výzva nielen hľadať pokoj, ktorý je
nám darovaný vierou v Pána Ježiša Krista, ale
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tento pokoj aj presadzovať okolo seba. Ak máš
Boží pokoj v sebe, potom sa tento pokoj má
aj prejaviť – máš sa snažiť o pokoj. Ak zostaneme pri dvoch vyššie citovaných veršoch, tak
máme aj odporučenie ako.
Mať taký pokoj s ľuďmi, ktorý nie je závislý
od druhého človeka – či má on pokoj so mnou
– ale pokoj s ľuďmi, ktorý mám, je vždy z vnútorného života s Pánom Ježišom Kristom. Pán
Ježiš Kristus nám, za akýchkoľvek okolností,
daruje, aby sme mali pokoj a prinášali ho medzi ľudí, nech by sa akokoľvek na nás hnevali
a mali s nami nepokoj. Nemusíme a ani nemáme čakať, kým niekto prinesie do medziľudských vzťahov pokoj. Práve my ho tam môžeme priniesť, lebo Pán Ježiš Kristus nám dá
naplniť heslo roka: Hľadať pokoj a snažiť sa oň.
V moci Božieho pokoja v nás sa ďalej staneme tvorcami pokoja. Snaženie o pokoj prinesie do nepokojov okolo nás pokoj, a to mocou Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus si nás
použije, aby sme nadprirodzene vytvorili pokoj
tam, kde ho niet. V rodine môže panovať napätie, ale prítomnosť Božieho dieťaťa, ktoré má
pokoj Boží, spôsobí upokojenie situácie. V prá-

ci sa ľudia stále vadia, ale kresťanský spolupracovník vytvorí iné prostredie, keď prináša pokoj
a nie prilievanie oleja do ohňa. Alebo, v spoločenstve cirkvi sú už všetci unavení z dokazovania svojej pravdy. Kristovi služobníci prinesú
nájdený Boží pokoj, keď spoločne pochopíme,
že pravda sa dá žiť jedine v spojení s láskou,
vytvorením pokoja na základe poznávania Božieho slova oživeného Duchom Svätým.
Záver. Rozjímajme nad pre nás vybraným
veršom aj počas roka. Ani nepotrebujeme chápať, kde všade je a ako je ľudský nepokoj. Iste
ho stretneme aj v tomto roku. Dôležité je, že
máme východisko pre seba a našich blížnych.
My sami hľadajme pravý pokoj – ním je pravé
spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Len
v Kristovi je náš pokoj! Tak isto volajme aj ľudí
okolo nás k hľadaniu pravého pokoja v Pánovi
Ježišovi Kristovi. A napokon sa snažme o pokoj, teda žime pokoj Boží každodenne a za
každých okolností. Duch Boží nás bude motivovať, sprevádzať, tvoriť ten pokoj, ... Nech sa
tak pri každom z nás naplní: Ž 34,15 Hľadaj
pokoj a snaž sa oň.

Michal Findra, námestný farár

Modlitba
Slavomír Balog
Ježiš, potrebujem Ťa! Ty si môj Pán, môj
Boh, môj Kráľ. Si hodný všetkej mojej chvály.
Pomôž mi svojou milosťou, aby som Ťa poznával a miloval Ťa tak hlboko a vrúcne, že veci
tohto sveta popri Tebe vyblednú a budú sa zdať
iba ako tieň.
Chcem chváliť Teba a jedine Teba. Nechcem byť formovaný kultúrou. Som v Tebe,
chcem byť jedno s Tebou. Spútaj moje srdce
so svojím a vlož Tvoju pravdu hlboko do mojej
bytosti. Nielenže túžim poznať Teba a Tvoje
slovo, ale chcem aj túžiť opustiť hriech a na-

sledovať iba Teba a Tvoje Slovo. Umožni mi
chváliť Ťa v duchu a pravde.
Potrebujem Tvoju silu, Tvoju milosť a Tvoju
lásku, aby som, bez ohľadu na to, čo mi život
prinesie, dokázal reagovať na každú situáciu,
každého človeka a každú skúšku takým spôsobom, akým by si reagoval Ty sám — a to
všetko na Tvoju slávu. Nechcem tak reagovať
iba navonok, ale zvnútra, čerpajúc z rieky živej
vody. Chcem Ti byť tak blízko, Ježišu, že Tvoj
Duch bude zo mňa prýštiť vo všetkom, čo poviem a urobím. Nech v Tebe nachádzam všetku
svoju radosť.
Nech Ťa chválim každým slovom a skut3
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kom (Ž 42,1-2, Gal 2,20). Bez ohľadu na to,
kde som, čo robím, aký úryvok z Písma práve čítam, či akú pieseň spievam, chcem, aby
sa moja myseľ a moje srdce vždy sústredili
na Teba a nie na mňa a moje okolnosti. Túžim
iba a len po Tebe. Nezáleží na tom, či vyhrám
alebo prehrám, či mám úspech alebo neúspech,
či som bohatý alebo chudobný, či so mnou počítajú alebo som osamelý, či som známy alebo
ma nikto nepozná – chcem byť spokojný s vedomím, že Ty si môj a ja som Tvoj.
Môj hlavný cieľ nech je milovať Ťa a byť mi-

lovaný Tebou, robiť Ti radosť a slúžiť Ti. Pomôž mi, aby som uvidel svoj hriech, oplakal ho,
a zanechal — vďaka Tvojej milosti. Nech cítim
hlad a smäd po Tvojej spravodlivosti.
Pane Ježišu, udeľ mi Tvoju milosť, Tvoje milosrdenstvo a Tvoju nežnosť, aby som Ťa videl,
poznal, miloval a bol s Tebou jedno. Ďakujem
Ti, že mi Tvoje Slovo hovorí, že ak budeme
žiadať o hocičo v Tvojom mene a v súlade
s Tvojou vôľou, dostaneme to. ( J 14,13-14).
Amen.

Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
Tri posledné nedele
cirkevného roka bývajú,
podľa liturgického kalendára, venované posledným veciam človeka
v tomto časnom svete.
Na službách Božích 4.
novembra v 23. nedeľu
po Svätej Trojici bolo
v kostole zapálených 18
sviec, ktoré boli pred krstiteľnicou umiestnené ako symbol života 13 žien a 5 mužov, ktorí
nás opustili v roku 2018. Bolo tak na pamiatku
tých, od ktorých sme mnoho prijali, ktorí nás
privádzali k nášmu Bohu, učili nás modliť sa
a veriť v Boha. Brat farár Libor Bednár v kázni
uviedol, že svieca je symbol ľudského života.
Pán Ježiš Kristus prišiel na našu zem ako Svetlo sveta a aj my máme byť ako On. Ježiš Kristus
povedal: Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme,
ale vo svetle. Rovnako si spomeňme na svojich
drahých zosnulých a dajme aj my podobný príklad ako oni: našim najbližším v rodinách, ale
aj v cirkevnom zbore i vo vzťahu k iným ľuďom v spoločnosti, aby z nás žiarilo svetlo viery
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a aby tí, ktorí vidia naše životy vo viere v Boha,
radi prichádzali do nášho spoločenstva.
V dňoch 21. – 25. novembra navštívil náš
cirkevný zbor zborový farár ev. a. v. cirkvi
v Sarvaši Pál Zahorecz. Spolu so zborovým
farárom Liborom Bednárom si prezrel viaceré pamätihodnosti nášho regiónu a navštívili
aj koncentračný tábor Oswienčim v Poľsku.
V Nedeľu večnosti 25. novembra si účastníci
služieb Božích vypočuli kázeň brata farára Zahorecza a mali ju k dispozícii ako tlač v slovenskom jazyku. Kázeň bola na text z proroka
Ezechiela 12, 21-28. Slovo z tejto knihy nás
upozorňuje na meškanie a očakávanie. Izraelci
nevedeli čakať. Hospodin im odkázal, že sa neoddiali žiadne jeho slovo, ale každé, ktoré bude
hovoriť, sa splní. Teológia Martina Luthera
nás upozorňuje aj v týchto búrlivých časoch
na to, že Boh nie je prítomný len vo veľkých
skutkoch a veľkých prejavoch, ale v každom
jednom momente. Keď sa aspoň na okamih
zastavíme v tomto prekrásnom svete, môžeme
Ho vidieť. Ak sa pozrieme na prírodu, uvidíme Božie zázraky. My, kresťania, dobre vieme,
že najväčší zázrak nám Boh dal, keď pre nás
na kríži obetoval a potom vzkriesil svojho jednorodeného Syna. Náš Boh na nás čaká s tr-
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pezlivosťou. Volá nás k sebe a čaká, lebo On
má čas, nie je netrpezlivý a pred večným životom sa nás nespýta: Kde si toľko meškal? On
čaká a to je naša jediná nádej; veď preto poslal
Krista na tento svet, aby sme žili skrze Neho.
V Nedeľu večnosti si máme spomenúť na tých
bratov a sestry, ktorí nás predišli do večnosti.
Chýbajú nám. Musíme si ale uvedomiť, že nádej v tomto rýchlo plynúcom čase máme výlučne u Boha. On je milostivý Boh, ktorý dal
svojho Syna za nás a tým nás uisťuje, že náš
život má pokračovanie. Máme sa na chvíľu zastaviť, aby sme videli Jeho zázraky, ktoré nám
daroval vo stvorenom svete a tiež i v našich
bratoch a sestrách. Venujme čas tomu, aby
sme zakúsili radosť v našom krátkom živote!
Nebuďme netrpezliví, ale vzdajme Mu vďaku
za to, že Ho môžeme vzývať a On sa vždy o nás
postará aj v ťažkých chvíľach. Naša nádej nech
je najväčší zázrak – Pán Ježiš Kristus, ktorý
vstal z mŕtvych pre naše spasenie, aby sme mali
večný život v Bohu. Ďakujeme bratovi farárovi
Pálovi Zahoreczovi za kázeň, z ktorej sme si
mohli vziať poučenie pre život viery a želáme
mu hojné Božie požehnanie pre jeho službu
v cirkevnom zbore v Sarvaši a tiež horlivých
veriacich, milujúcich Pána Boha.
V našom kostole sa po službách Božích v Prvú adventnú
nedeľu 2. decembra uskutočnil
vianočný koncert pod názvom
Biela uspávanka. Účinkovalo päťčlenné dámske komorné
zoskupenie La Speranza. Ako
hosť s nimi vystúpila žiačka
základnej školy zo Slovenskej Vsi s prekrásnym hlasom, ktorá sa sama sprevádzala hrou
na husliach. Repertoár skupiny pozostáva
z piesní a melódií pre zastavenie sa, pohladenie
duše a pre oddych. Zaznela aj pieseň Haleluja
s vianočným textom a poetické slovo plné citu
a nehy.

Modlitebné spoločenstvo sa po čase tretí
raz neformálne stretlo, a to na Mikuláša 6.
decembra. Po krátkom duchovnom úvode sme
si užívali milú príležitosť na vzájomné spoločenstvo pri chutnom občerstvení, ktoré sme si
sami pripravili. Všetci sme sa tešili aj z týchto
Bohom darovaných chvíľ, keď sme sa mohli
navzájom obdarovať bratsko-sesterskou láskou.
Ďakovali sme Pánovi, že aj v tomto spoločenstve, zameranom najmä na modlitby, sa môžeme stretávať na chválu nášho trojjediného
Boha. A srdečne pozývame k tomu aj ďalších
bratov a sestry – veď sme pre všetkých otvorené
spoločenstvo. Modlitebné stretnutia sú pravidelne vždy vo štvrtok o 16:15 h. Chceme v láske napodobniť stretávanie sa prvých kresťanov
a aj takto navonok prejaviť život viery.
Stretávanie sestier a bratov na večerných
adventných službách Božích sa začalo vo štvrtok 6.
decembra, a to v zborovej
miestnosti. Na adventné
večierne urobila sestra Alena Chlebovcová výzdobu
na spôsob oltára, na ktorom
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bol umiestnený adventný veniec so sviecami.
Spev prítomných hudobne sprevádzala sestra
Elena Endreszová. Základ kázne brata farára
Michala Findru odkazoval na text Jer 31,3134. Advent je očakávanie na príchod Spasiteľa
Ježiša Krista. V súčasnosti sa však tento význam stráca a prevláda sústredenie na prípravu Vianoc. Text z Jeremiáša hovorí o novej
zmluve, o novej ceste – nie o predpisoch, ale
o Božom zákone, vloženom do vnútra človeka
a vpísanom mu do srdca. Boh Izraela bude ich
Bohom a oni budú Jeho ľudom. V Novej zmluve je v Ježišovi Kristovi plnosť Božej zmluvy.
Preto si aj my musíme uvedomovať, že Kristus
je dôležitejší ako materiálne zabezpečenie. Pamätajme na to!
Rozlúčka s Bednárovcami. Posledné
stretnutia a rozlúčky nepatria k tým príjemným a potešujúcim. V 48. týždni roka 2018
boli viaceré posledné oficiálne stretnutia. Začalo sa to v stredu 28. novembra posledným
nácvikom piesní spevokolu na Prvú adventnú
nedeľu. Tento nácvik bol spojený s rozlúčkou členov zborového spevokolu so svojou
obľúbenou a vynikajúcou dirigentkou sestrou Martou Bednárovou. Boli sme smutní z jej odchodu aj preto, že za ňu nemáme
náhradu. Našou nádejou sú modlitby s prosbou o pomoc Pána Ježiša aj v tejto záležitosti
– veď On zasľúbil: keď budete v mojom mene
prosiť ja vám dám. Veríme, že tak bude, lebo
Pán svoje sľuby plní.
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Vo štvrtok 29. novembra bola biblická hodina. Na tých predchádzajúcich sme postupne
študovali apoštolov Pána Ježiša Krista, aby
sme ich lepšie poznali. Začali sme Petrom,
pokračovali Jánom, Matúšom a ďalšími a na
záver sme prebrali postavu Judáša. Brat farár
Libor Bednár nám vykreslil aj Judášove dobré vlastnosti, pre ktoré si ho Pán Ježiš vyvolil
za učeníka. Táto biblická hodina bola posledná
pred adventom, lebo v ňom už nasledujú večerné stredtýždňové adventné služby Božie.
Bola to aj posledná biblická hodina, vedená
bratom zborovým farárom Liborom Bednárom. O spoločnom biblickom štúdiu vyznal, že
ho mal rád a na biblické hodiny sa dôkladne
pripravoval. Rozlúčili sme sa piesňou z ES č.
513: Ja v Boha milého, dúfam dňa každého. On
sa o mňa verne stará a v súžení pomáha, pred nešťastím ma chráni a rukou svojou bráni...

Rozlúčkové boli aj služby Božie 2. decembra na Prvú adventnú nedeľu, ktorou sme
vstúpili do adventného času, času očakávania
na príchod Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Brat farár Libor Bednár si za základ
kázne vzal biblický text z knihy Sudcov 7,17. Hovoril o premene Gideona, sudcu s nie
najlepšou povesťou na verného a oddaného
služobníka Hospodinovho. Dobre je položiť si
otázku: ako by sme reagovali my na také úlohy od Hospodina ako dostal Gideon? On sa
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svojou poslušnosťou voči Hospodinovi zaradil
medzi svedkov viery. Aj na naše srdcia klope
Pán Ježiš – otvorme Mu ich! Po kázni nasledovala rozlúčka s bratom zborovým farárom
Liborom Bednárom. Poďakovanie za jeho
15,5-ročné pôsobenie vyjadrila sestra zborová
dozorkyňa Janka Hesová, lebo jeho pôsobenie
bolo cítiť v každej oblasti. Zaželala mu Božie
požehnanie a zdravie aj na novom mieste v CZ
ECAV Bratislava-Dúbravka, kde bude čoskoro pôsobiť ako zborový farár. Rozlúčil sa s ním
aj brat farár Michal Findra a zborový spevokol
zaspieval: Požehnanie, lásku, pokoj vám! Na vašich cestách aj vo dňoch všedných bude vás chrániť
verný Pán.
Aj redakčný kolektív Zborového listu popradských evanjelikov ďakuje bratovi farárovi Liborovi Bednárovi za iniciatívu vydávať
zborový časopis – ktorý si za tie roky získal
obľubu aj srdcia čitateľov – a za spoluprácu
pri jeho tvorbe celých 15 rokov. Za všetkých
členov zboru ďakujeme za prácu manželov
Bednárovcov a prajeme im, aby Pán žehnal
ich službu aj v novom pôsobisku. Milosť nášho
Pána Ježiša Krista nech je s nimi i s nami všetkými aj naďalej.
Štedrý večer 24. decembra. 0päť sme sa
dožili radostných sviatkov, na ktoré sa vždy
tešíme. Za sprievodu organovej hudby, v preplnenom popradskom chráme Svätej Trojice,
radostne znel spev: Vzácny čas k nám prišiel,
v ktorom Kristus zišiel z nebeského trónu na zem
biednu dolu, človeku On vrátil raj čo Adam stratil. Radostné bolo aj pásmo spevu a príležitostných básní v podaní detí z nedeľnej besiedky.
Aj mládež prispela do programu bohoslužieb
spevom a zvonkohrou. Spolu s vystúpením
spevokolu, ktorý chrámové spoločenstvo viedol k jasliam práve narodeného Spasiteľa sveta,
všetko vytvorilo podmienky na to, aby z kazateľne zaznelo Božie slovo o dôvode narodenia
Pána Ježiša Krista od brata farára Michala

Findru. Na záver zaznela pieseň Tichá noc,
svätá noc, ktorá už 200 rokov korunuje štedrovečerné slávnostné bohoslužby v kresťanských
chrámoch celého sveta. Pravdivo a dojemne
nám pripomína: V Ježiši-Dieťati Boh sa láskavo usmieva nám, anjel zvestuje: Buď pokoj vám!
Kristus je daný nám.
V Prvý sviatok vianočný 25. decembra radosť z narodenia Spasiteľa ľudstva pokračovala. Z vianočnej zvesti vieme, že v narodenom
dieťatku Ježišovi Svetlo sveta prišlo medzi nás.
Bolo potešujúce a milé, že slávnosť tohto dňa
obohatili aj konfirmandi a prečítali biblické
proroctvá o narodení Mesiáša a to, ako sa naplnili. Ešte aj zborový spevokol umocnil slávnostnú atmosféru v kostole, keď poslúžil dvomi vianočnými piesňami. Kázeň slova Božieho
bola založená na texte Mt 1,1-17, ktorý hovorí
o rodokmeni Ježiša Krista. Všetkých pokolení
od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida
po babylonské zajatie 14 a od babylonského
zajatia až po Krista tiež 14 pokolení. Pán Boh
už 700 rokov pred narodením hovoril o Božom Synovi cez proroctvá. Rodokmeň hovorí
o ľudských dejinách. Pán Ježiš vstupuje do dejín sveta. Prišiel pre každého z nás, aby nás spasil. Biskupi našej cirkvi sa nám prihovorili prostredníctvom pastierskeho listu, ktorý začínal
vianočným chválospevom anjelov. V liste zdôraznili hlavne potrebu pokoja v našom vnútri, rodinách, vzťahoch, pokoj v cirkvi, v celej
spoločnosti i v celom svete. Pokoj nastáva ako
dôsledok odpustenia hriechov. V liste biskupi
ďalej pozývali všetkých ku zmiereniu a odpusteniu. Je to bolestivá a ťažká cesta, uznať si, že
som spravil chybu, ale je to jediná možná cesta dopredu a jediný spôsob ako získať pokoj.
Chválospev anjelov hovorí o dobrej vôli. Dobrá
vôľa je Boží prejav voči nám, ale aj náš prejav
voči blížnym. V závere listu biskupov zaznelo
všetkým prianie pokoja a dobrej vôle ako spievali anjeli pri narodení Ježiša Krista.
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Tri dary
Alenka Findrová
Nie, to nie je rozprávka. Tri dary, to bola
téma stretnutia detí z nášho zboru pred Vianocami.
Deti, spolu s rodičmi alebo starými rodičmi, si hneď po príchode vyzdobili medovníček
a zavesili ho na stromček ako ozdobu.
Prvý dar, ktorý sme dostali od Pána Boha,
bol Jeho syn Pán Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme. Okolo Jeho narodenia sa udialo veľa
zaujímavých vecí. Anjeli sa objavovali na zemi
po jednom aj spoločne, stretávali sa s ľuďmi
a rozprávali sa s nimi, napr. s Máriou, Jozefom,
či pastiermi. Niektorí ľudia mohli zažiť pokoj
a radosť so stretnutia s Ježišom osobne. O tomto prvom dare nám rozprávala Zuzka Barillová,
naša nová besiedková pomocníčka a odovzdala
deťom prvý darček, malú sladkosť.
Druhý dar pre nás ľudí bol život Pána Ježiša. Z dieťatka Ježiša vyrástol dospelý muž,
ktorý miloval ľudí, rozprával im o Pánu
Bohu, uzdravoval, napomínal a volal ich,
aby sa rozhodli dať svoj život do Božích rúk.
Nikdy neurobil nič zlé. Aby pomohol ľuďom,
aby nemuseli byť potrestaní za zlé skutky
smrťou, sám sa rozhodol prijať trest smrti na kríži na seba. Obetoval sa za nás a to
bol druhý dar. Aj deti osobne dostali druhý
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darček – Adventný kalendár. Bola to knižka
plná úloh a čítania na každý adventný deň až
do Vianoc.
Tretí dar bol tiež zvláštny. Tým tretím darom mohli byť naše rúčky, nohy, srdiečka,
ktoré by sme dali Pánu Bohu. Ruky, aby robili
dobré veci, pomáhali, hrali sa a pracovali, nerobili zlé veci. Nohy, aby nás nosili iba na dobré
miesta: do kostola, na besiedku, do školy, škôlky, či do práce. A naše srdce, aby bilo pre Pána
Boha. Za to sme sa aj vrúcne modlili. Vyrobili sme si tretí malý darček – svietniček. Zabalili sme ho do škatuľky, previazali stužkou
a dohodli sme sa, že si ho otvoríme až doma
pod stromčekom. C

Dar Vianoc
Alenka Findrová
Na Štedrý večer nám programom poslúžili
deti z nášho zboru:
My malé dietky – sme dietky zboru,
chceme Vianoce osláviť spolu.
Tento rok sa deti naučili a predniesli básne od známeho autora, a mnohí ste ho poznali
aj osobne, od Vincenta Blažka. Jeho slová sa
stali aj našim vyznaním:
Chcem Ti vrúcne poďakovať, svoje srdce Ti venovať, že si sa zrodil v Betleme,
i keď v biede a na slame.
Nech tak znejú slová z veršov nielen na Vianoce, ale aj počas ďalších dní nášho života,
a v tomto novom roku 2019:
Veď najväčší dar z neba prišiel
pre mňa, pre teba. Rozleťme sa celým svetom ohlasujme všetkým deťom,
že prišiel k nám Spasiteľ.
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535. výročie narodenia M. Luthera - 10. 11. 2018
Zo zamyslení „Hrad prepevný“ vybrala Zuzana Valeková

Piesne: ES č. 266, 443
Text: Žid 11, 4
„... a ňou (vierou) hovorí, aj keď je mŕtvy.“
Zamyslenie nad Božím slovom, Mgr. Ondrej
Koč, zborový farár v CZ ECAV Prešov:
Dnes si pripomíname vzácne výročie. Uplynulo 535 rokov od narodenia reformátora Dr.
Martina Luthera. Narodil sa do doby, ktorá
sa už po desaťročia snažila umlčať viacerých
vzácnych Božích poslov (Vald, Savonarola,
Wicklef, Hus), ktorí otvorene napomínali nielen vtedajší svet, ale hlavne kresťanskú cirkev.
Nedávno sme si pripomínali vzácne 500. výročie reformácie. Pri rôznych príležitostiach
sme si mohli uvedomiť, že aj keď je Luther
dávno mŕtvy, hovorí k nám svojou vierou a reformačným odkazom. Na základe uvedených
biblických slov sa pýtam, aká je to viera, ako sa
prejavuje, resp. aké ovocie taká viera prináša?
Luther bol muž viery. Tak sa nám javí v živote, svojich spisoch i pri smrti. Jeho viera vyvierala z Písma svätého. Luther hľadá v živote
vrúcne spojenie s Bohom prostredníctvom viery. Luther svoju vieru v Krista vyskúšal, zažil jej
moc i požehnanie, preto nemohol mlčať, keď
videl, ako sa cirkev spreneveruje svojej hlave
Ježišovi Kristovi. Živá viera sa prejavuje!
Raz prišli za Ježišom štyria ľudia a priniesli
na nosidlách porazeného, ktorého spustili
cez strechu do miestnosti, v ktorej bol Ježiš.
A my tam čítame, že Ježiš videl ich vieru. Videl ju z ich života, zo skutku lásky. My možno vidíme u seba veľa zbožnosti. Boh vidí náš
chrám, nás v ňom, počuje naše modlitby, spev,
ale či to je živá viera? Hovorí sa, že náboženstvo je život. Kto žije pravý život, farizej ďakujúci, že nie je taký zlý ako ostatní ľudia, či publikán prosiaci o Božie zmilovanie nad svojimi

hriechmi? Žije pravý život posluhujúca a svoju
sestru haniaca Marta, či pri nohách Pánových
sediaca Mária?
Jeden z krásnych prejavov Lutherovej viery
spočíval v jeho postoji, keď ho priatelia odhovárali, aby nechodil na snem do Wormsu, lebo
môže skončiť ako Hus. Luther im vtedy povedal: Keby medzi Wittenbergom a Wormsom moji
nepriatelia nakládli taký oheň, že by jeho plamene siahali po nebo, aj tak pôjdem do Wormsu, aby
som svedčil o Kristovi. Lebo nejde o mňa. Martin
môže zomrieť, len nech žije Kristus.
Aké ovocie prináša Lutherova viera? Bol
zbehlý v Písme, chcel povzniesť svoj národ,
napraviť v cirkvi, čo bolo porušené, má odvahu pre rozhodné činy, je ochotný pre Krista ísť
do rizika, je neústupčivý voči nepriateľom. Nerobí kompromisy v zásadných veciach, je charakterný, priamy. Miluje Pravdu a je pripravený
pre ňu aj zomrieť. Kiež by sme všetci mali takú
vieru! Amen.
Modlitba Dr. Martina Luthera: Bože môj!
Buď mi na pomoci proti múdrosti celého sveta.
Tá vec, o ktorú ide, nie je moja, ale Tvoja. V záujme mojej osoby nemusíš vykonať nič, ale toto
je Tvoje dielo, Bože. Nespolieham sa na ľudí,
ale na Tvojho Syna Ježiša Krista, môjho Spasiteľa, ktorý je môj hrad. Príď, Pane, som teraz
hotový pre Teba obetovať svoj život. A keď
aj moje telo, ktoré si Ty stvoril, zhynie, zostane
Tvoje slovo, Tvoj Duch. Moja duša Teba nasleduje a u Teba zostane navždy. Amen.
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Storočná cirkev
Z časopisu Život víry č. 12/2018
vybrala Zuzana Hybenová
Hneď na konci Rakúsko-Uhorska a pri
vyhlásení československého štátu sa dve
hlavné protestantské cirkvi v Čechách –
luterská cirkev a. v. a cirkev reformovaná
– spojili a vznikla Českobratská cirkev evanjelická. Stalo sa to 18.12.1918, takže táto cirkev
oslávila 100 rokov svojej existencie.
Prečo k tomu spojeniu došlo tak rýchlo
po vzniku Československa? Keď bol v roku
1781 vydaný tolerančný patent, mohli si, dovtedy tajní evanjelici, vybrať z troch možností:
pripojiť sa k luterskej cirkvi, k reformovanej
cirkvi, alebo zostať v ilegalite. Tolerančný patent toleroval luteránov a reformovaných, ostatné cirkvi nepovoľoval. Tajní evanjelici boli
podporovaní luterskými kazateľmi zo Saska
a pruského Sliezska. Ich bohoslužby boli sústredené len na kázanie slova Božieho. Keď sa
po vydaní tolerančného patentu prejavili verejne, českí a moravskí evanjelici zistili, že im viac
vyhovuje jednoduchá neliturgická bohoslužba.
K reformovaným sa prihlásilo trikrát viac zborov a veriacich ako k luteránom. Na prelome
18. a 19. stor. českým reformovaným veľmi pomohli bratia a sestry z vtedajšieho Uhorska –
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Maďari. Evanjelici si museli sami
platiť kazateľov i prevádzku zboru, kde spravidla patrili i školy,
ale desiatky a cirkevné poplatky
museli naďalej odvádzať katolíckej cirkvi.
V 19. stor. čas pracoval
pre evanjelikov. Náboženská sloboda sa postupne rozširovala a od roku 1863 už mohli
pôsobiť bez výrazných obmedzení. Evanjelici
nezabudli, že ich voľba – luterstvo či kalvinizmus – bola vynútená situáciou. Vznik nového
štátu sa pre nich stal príležitosťou vytvoriť
zjednotenú českú protestantskú cirkev. V národnom nadšení tej doby sa doktrinálne rozdiely zdali zanedbateľné.
Cesta k zjednoteniu nebola jednoduchá.
Tento plán mal hodne prívržencov, ale i odporcov. Jedným z angažovaných zástancov zlúčenia
bol Čeněk Dušek, reformovaný farár v Kolíne
a od roku 1910 superitendent reformovanej
cirkvi. Dušek napísal pre budúcu zjednotenú
cirkev návrh zásad presbyteriálno-synodálneho zriadenia. Bol inšpirovaný skúsenosťami
z pobytu v Edinburgu v Škótsku. Návrh bol
na konventoch pripomienkovaný, prepracovávaný a schválený až na štvrtom zasadaní konventu v r. 1888.
Na kolínskom gymnáziu ponúkol
riaditeľovi vyučovanie nepovinnej
angličtiny a ten to prijal. Svojich
kolegov-farárov nabádal, aby nadaným chlapcom zo zborov ponúkali
štúdium na kolínskom gymnáziu.
Pre evanjelických študentov vyhľadával lacné ubytovanie a získaval
pre nich kondície, ktorými si mohli
privyrobiť. Študentov zhromažďoval
na kolínskej fare, kde pre nich pripravoval biblické hodiny. Pre deti

Január - Február - 2019

predškolského i školského veku založil „nedeľnú školu“. Na vyučovaní deti v niekoľkých
oddeleniach nedeľnej školy pripravoval i evanjelických študentov gymnázia.
Prípravy na spojenie tolerančných cirkví
pokračovalo i v priebehu vojnových rokov. Č.
Dušek bol vážne chorý a nedožil sa generálneho snemu oboch cirkví, na ktorý boli pozvaní
zástupcovia všetkých zborov, t. j. všetci farári
a jeden až dvaja členovia staršovstva. Zhromaždenie sa konalo 17. až 18. decembra 1918
v Obecnom dome v Prahe. Väčšinou hlasov
bolo schválené spojenie reformovanej a luterskej cirkvi v Čechách a na Morave v Českobratskú cirkev evanjelickú.
Z aktualít v súčasnosti z webstránky ČCE

vyberáme túto: Jan Palach – naše svedomie
2019. V januári uplynie 50 rokov od smrti Jana
Palacha. Chceme si tento významný dátum
pripomenúť niekoľkými akciami od 16. do 19.
januára.
Celý rad inštitúcií sa zapojí do spomienok
na sebaobetujúci čin mladého evanjelika, študenta filozofie Jana Palacha. Centrum akcií
bude Václavské námestie a Filozofická fakulta Univerzity Karlovej. Českobratská cirkev
evanjelická sa pripojuje účasťou na zhromaždení, ktoré pripravuje Ekumenická rada cirkví,
ďalej podporou hudobno-liturgického programu Bohdana Mikoláška Ticho za Jana Palacha
a najmä kajúcou bohoslužbou v deň výročia
smrti Jana Palacha.

Slová Syna Božieho ani dnes
nič nestratili zo svojej aktuálnosti
Zdroj: The Good Seed App
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie
duše. (Mt 11,28.29)
Poďte ku mne! To je pozvanie, ktoré sa obracia ku všetkým, ktorí ešte pociťujú ťarchu
svojich hriechov, ktorí ešte nemajú odpočinok
svedomia a pokoj s Bohom.
Učte sa odo mňa! Ten, kto ako hriešnik prišiel
k Pánovi Ježišovi Kristovi a prijal Ho za svojho Záchrancu, Ho teraz má ako vzor pre svoj
život. V Božej škole veriaci kresťan nezvyšuje
jednoducho iba svoje poznanie. Smie sa učiť
od samého Ježiša, z Jeho konania a Jeho zmýšľania a vo všetkom sa riadiť Jeho príkladom.

Poďte za mnou! (Mt 4,19) Keď sa nejaký
človek obráti k Bohu, jeho život pokračuje ďalej, ale už nie predchádzajúcou cestou svojvôle.
Ako kresťan teraz ide v stopách svojho Majstra. Záleží mu na tom, aby žil v súlade s Kristom a bol blízko pri Ňom.
To robte na moju pamiatku! (L 22,19) Kristus vykúpil tých svojich za cenu svojho života.
Účasťou na jedle na Jeho pamiatku majú veriaci príležitosť spoločne s velebením spomínať
na Jeho utrpenie a na Jeho smrť, a tak mu prejavovať svoju lásku.
Zostaňte vo mne! ( J 15,4) Náš život ako život kresťanov prináša ovocie pre Boha Otca len
vtedy, keď žijeme v nezakalenom spoločenstve
so Synom Božím. Bez Neho alebo nezávisle
na Ňom nemôžeme urobiť vôbec nič. To Kristus dôrazne kladie svojim učeníkom na srdce
( J 15,5).
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Oslobodenie od zlých síl/Vyháňanie diabla
Materiál bol pripravený a schválený
Vieroučným výborom ECAV na Slovensku
(02/05/2018), odporučený Zborom biskupov
ECAV na Slovensku ako úprava Zboru biskupov
ECAV na Slovensku pre duchovných ECAV
na Slovensku (17/05/2018) a rozoslaný do všetkých CZ ECAV na Slovensku (23/10/2018).
Zdroj: http://e-anjelik.sk/?p=31991
Pán Ježiš uzdravoval posadnutých a oslobodzoval ich od zlého vplyvu démonských síl.
Na prosbu otca uzdravil syna s nemým duchom
(Mk 9, 14nn). Alebo uzdravil námesačníka
(Mt 17, 14nn), ktorého nemohli uzdraviť učeníci pre svoju malú vieru (Mt 17, 20), a mohli
by sa uviesť aj ďalšie prípady exorcizmu (L 9,
37nn; L 11, 14nn). Keď Ježiš vyháňal nemého
démona, povedal, že ak po zlom duchovi zostaneme prázdne miesto, zlý duch sa vráti a obsadí vyčistené miesto ešte silnejšie: pojme so sebou
iných sedem duchov horších od seba, a vojdúc, prebývajú tam (L 11, 26). Pred odchodom do neba
dal Pán Ježiš poverenie vyháňať zlých duchov
aj svojim nasledovníkom: tých, čo uveria, budú
sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú
vyháňať zlých duchov (Mk 16, 17 – 18).
Čo má urobiť evanjelický duchovný, ak sa
na neho niekto obráti s prosbou o vyháňanie
zlého? Oslobodenie od zlého vplyvu sa môže
týkať osoby, alebo nejakého miesta (napr.
domu).
Duchovný by mal najprv posúdiť, či – v prípade osoby – nemá dočinenia so psychickou
poruchou a či dotyčný nepotrebuje aj odbornú lekársku pomoc. Služba slovom Božím
a modlitbou vedúca k posilneniu viery, ako ju
rozvádzame nižšie, má však v každom prípade
svoje opodstatnenie aj bez ohľadu na detailné
pozadie prípadov.
Vyháňanie zlého je legitímna služba, veď ju
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vykonával sám Pán Ježiš a poveril ňou aj svojich
nasledovníkov. Neslobodno ju však preceňovať detailným rozpracovávaním démonológie
a konkrétnych postupov, techník a účinných
formuliek proti diablovi. Najúčinnejším spôsobom boja proti diablovi je totiž jeho ignorovanie. V zásade prostriedkom alebo médiom
exorcizmu je slovo, a to Božie slovo a modlitba. Pred modlitbou je vhodné vyznávať vieru
v Trojjediného Pána Boha (Krédo) a prečítať
text z Písma svätého (napr. L 11, 14nn). Z obsahovej stránky by modlitba mala obsahovať
Božiu oslavu spojenú s vďakou za doterajšiu
Božiu pomoc a dve prosby – o Kristovo vyslobodenie a o dar Ducha Svätého –pričom takáto modlitba má aj trojičný charakter: 1. oslava
Božej moci a odvolanie sa Kristovu moc, ktorá
veriaceho ochraňuje, príp. aj poďakovanie sa
za predošlú Božiu pomoc, ochranu a vedenie
v živote; 2. prosba o oslobodenie od zlých síl
vo viere, že Kristus už porazil diabla; 3. prosba
o dar Ducha Svätého, aby vyčistené miesto nezostalo prázdne a aby Duch Svätý trvale prebýval v ľudskom srdci, v domácnosti a pod.
Predložený návrh modlitby má charakter
odporúčania, a vôbec nie je presným návodom, ako účinne diabla vyháňať. V modlitbe
sa treba prísne vyvarovať predpisovaniu spôsobu, času alebo miesta Božieho zásahu – to
by bolo pokúšanie Boha, ktorý je absolútne
slobodný vo svojom konaní. Takisto sa treba
vyvarovať nariaďovania čohokoľvek i diablovi,
lebo tým by sa diablovi pripisovala moc a, ako
už bolo povedané vyššie, človek bojuje účinne
proti diablovi tým, že si ho nevšíma. Treba sa
vystríhať aj teatrálnosti či senzáciechtivosti.
V pastorálnom rozhovore – oproti magickému
chápaniu exorcizmu – má duchovný vyzdvihnúť dôležitosť neustáleho živého spojenia veriaceho s Kristom v zmysle slov Pána Ježiša: ak
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zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás,
proste, čo chcete, a stane sa vám ( J 15, 7); a tiež
v zmysle slov apoštola Pavla: neprestajne sa
modlite (1Tim 5, 17).
V rímskokatolíckej cirkvi sa publikovali príručky, ktoré sa podrobne venujú démonológii
a v praktickej časti podávajú konkrétne formulácie účinné proti diablovi.
Naproti tomu Martin Luther ani jeho nasledovníci nevytvorili elaborované postupy
a príručky pre exorcistov. Luther sa k problematike exorcizmu vyjadroval len okrajovo.
Zachovala sa iba jedna správa – aj to historicky neistá – ako Luther vyháňal diabla. Na jej
pozadí možno skonštatovať, že aj u Luthera
mala prax exorcizmu povahu modlitby, ktorá
bola výrazom spoľahnutia sa na Krista a bez
nariaďovania čohokoľvek Bohu či diablovi.
Okrem toho obsahovala výsmech diablovi, neobsahovala však prosbu o dar Ducha Svätého.
Výsmech diablovi bol založený na istote spásy

modliaceho sa: Pán diabol, nezlosti sa. Upokoj
sa! Pretože je tu niekto, ktorý sa volá Kristus.
V Neho verím. On zrušil zákon, zatratil hriech,
zahladil smrť a zničil peklo. On je tvojím diablom, ty diabol, pretože ťa zajal a podmanil tak,
aby si už neublížil ani mne, ani nikomu inému,
kto verí v Neho. (WA, 40.I: 276.27 – 32)
Lutherov postoj k exorcizmu vychádzal predovšetkým z pastorálneho záujmu o človeka:
sprostredkovať mu potešenie a posilnenie skrze vieru v Krista, a to sústredením sa na Krista
a na jeho potešujúce evanjelium. Aj evanjelický
duchovný má byť v takých prípadoch vedený
jednak úprimnou a srdečnou vierou v Pána
Boha – spoľahnutím sa na moc Krista, ktorý
už zvíťazil nad diablom a diabla už odsúdil –
a tiež pastorálnym záujmom o človeka s cieľom
posilniť ho vo viere v trojjediného Pána Boha
a oslobodiť ho od strachu, úzkosti a nepokoja
pre pokoj vo viere a pre život v slobode Božích
detí.

Kde si?
Zdroj: The Good Seed App
Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? (1 M 3:9)
Diablovi sa zlý plán podaril. Dokázal prvých ľudí oddeliť od ich Boha. Najskôr proti
Nemu zasial do ich sŕdc nedôveru, a potom
ich zviedol k otvorenej neposlušnosti voči Jeho
príkazu. Tak Adam a Eva upadli do hriechu
a pritom stratili radosť a pokoj zo spoločenstva
s Bohom. Vzťah medzi nimi a ich Stvoriteľom
sa hrubo pokazil. A navyše zaťažil hriechom
medziľudské vzťahy, lebo Adam zvaľoval vinu
za pád do hriechu na svoju ženu.
Ako tí dvaja reagovali, keď si uvedomili svoj
stav? Skryli sa pred Bohom. Žiadne uvedome-

nie si svojej viny, žiadny obrat k Bohu, ba ani
modlitba nezaznela z ich zlej situácie. – Tak to
bolo vtedy, a tak je to ešte aj dnes. Ľudia skrze
hriech klesli tak hlboko, že si ani neuvedomujú,
aké je to s nimi zlé.
Do tejto situácie zaznieva Božie volanie:
Kde si? On sa stará o svoje padlé stvorenie a ide
za stratenými. Všetka pomoc pre nás vychádza
od Boha. On robí prvý krok.
Kedysi poslal na zem svojho Syna Ježiša
Krista a vydal Ho za hriešnikov na smrť na kríži. Teraz, na základe obete svojho Syna. ponúka všetkým ľuďom svoju milosť a odpustenie
hriechov. Ešte dnes na nás volá a chce, aby sme
sa k Nemu konečne obrátili a už sa pred Ním
neskrývali.
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Čo Ťa Brzdí?

„Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca
i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom.“ (L 14:26)
Ľudia často nenasledujú Ježiša, pretože ich
brzdí strach z toho, čo si o nich iní pomyslia. Neodovzdali svoje životy Kristovi, pretože sa boja
názoru iných. Možno je to názor priateľa či priateľky, manžela či manželky. Možno je to názor
blízkeho priateľa alebo bandy kamarátov, s ktorou vždy trávia čas. Možno je to názor rodičov.
Vedia, že ak by dali svoj život Kristovi, stratili by niekoľko takzvaných „priateľov“. Alebo
by to mohlo znamenať koniec vzťahu či nezhody v rodine. To všetko ich brzdí.
Ježiš však povedal: „Kto prichádza ku mne
a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti
i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi
byť učeníkom.“ (L 14:26)
Takéto vyjadrenie môže znieť veľmi šokujúco, najmä preto, že v sebe zahŕňa slovko ne-

návisť. Keď si to však porovnáme s ostatnými
časťami Biblie, a vysvetlíme si to v kontexte
celého Písma, nie je na tom nič šokujúce. Biblia nám v žiadnom prípade nehovorí, aby sme
nenávideli ľudí. Prečo by nám Ježiš hovoril,
aby sme si ctili otca i matku, a potom od nás
zároveň žiadal, aby sme ich nenávideli? Alebo
prečo by Pavol hovoril manželom, aby milovali
svoje manželky, ako aj Kristus miloval cirkev
(Ef 5:25)?
Ježiš teda nepovedal, že máme nenávidieť
ľudí. V podstate hovoril, že by sme mali milovať Boha viac než kohokoľvek a čokoľvek.
Máme Ho milovať tak, že naša láska k ľuďom
a veciam sa môže zdať ako nenávisť v porovnaní s našou láskou k Nemu.
Keď nad tým premýšľam, úplne to dáva
zmysel. Ak chceš žiť kresťanským životom
naozaj naplno, miluj Ježiša viac než čokoľvek.
Miluješ Ho takto veľmi?
Greg Laurie / EVS zamyslenia

Blahoželáme jubilantom
Január
Benková Mária
Bohatová Mária
Cebuľová Emília
Cviková Etela
Grigerová Edita
Grilling Karol, Mgr.
Horká Eva
Husková Janka
Kubicová Mária

Slavkovský Pavel
Urblíková Anna, Ing.
Február
Janík Ján
Kelemen Dušan, MUDr.
Korenko Ondrej, Ing.
Marcinko Dušan
Rošková Ružena
Rošková Helena

Vypísané z matrík v mesiacoch november – december2018
Sviatosť Krstu svätého prijali: 		
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Šimon Kupčo, Diana Mlynáriková,
Klára Drugajová, Amália Kučerová

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Vladimír Antol (79), Ján Halahija (74),
					
Tomáš Válka (67), Katarína Balážová (81)
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Štatistické údaje za rok 2018
- pokrstení: 17 detí (8 chlapcov a 9 dievčat)
- konfirmovaní: 6 mladých (4 chlapci
		
a 2 dievčatá) a 1 dospelý
- zosobášení:
6 párov

- zosnulí:
21 členov CZ
		
(7 mužov a 14 žien)
- počet členov CZ:
1151

Pozývame na pravidelné stretnutia v zborovej miestnosti na Ul. 1. mája 1:
konfirmandi – utorok o 15:00 h 1. ročník; 15:30 h 2. ročník
spevokol – podľa dohody
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:00 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích v Poprade a Strážach

Oznamy a ďalšie pozvania
Pozvanie na ekumenickú pobožnosť.
V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
sa uskutoční v našom meste ekumenická pobožnosť. Bude tak 20. januára 2019 o 15:00 h
v grécko-katolíckom kostole. Máme vybraté
Božie slovo z 5M 16,18-20: Len o spravodlivosť
sa budeš usilovať. Následne budú v našom zbore pokračovať modlitebné stretnutia od pondelka 21. 1. do štvrtka 24. 1. so začiatkom
vždy o 16:15 h v zborovej miestnosti.
Biblické hodiny a premietanie filmov.
Na biblických hodinách sme začali čítať a študovať prvú knihu Biblie, kde sa venujeme
Pradejinám. Po úvodných témach si pozrieme
vedecko-náučný film k téme stvorenia sveta.

Premietanie bude v utorok 29. januára o 16:30
h v zborovej miestnosti. Film má dĺžku približne jednu hodinu.
Pozývame manželské páry na milé a povzbudivé stretnutie v rámci Národného týždňa
manželstva. V našom zbore to bude v nedeľu
17.februára 2019 o 15:00 hod. so začiatkom
pobožnosťou s požehnaním v kostole a následne s programom k téme v zborovej miestnosti. Je možné priniesť drobné občerstvenie.
K téme Úvod 1. knihy Mojžišovej bude
premietnutý aj historický film, a to v pondelok 25. februára o 16:00 h v zborovej miestnosti, ktorý bude trvať asi 1,5 hodiny.

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade,
Námestie sv. Egídia 8/17, 058 01 Poprad, tel. farský úrad: 789 58 72,
email: poprad@ecav.sk, www.ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Ing. Michal Findra, námestný farár (0903 602 902), jazyková úprava:
Mgr. Zuzana Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, a Alena Chlebovcová.
Vydávanie zborového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
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Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít
JANUÁR
1. Po
		
6. Ne
		
10. Št
13. Ne
		
		
17. Št
20. Ne
24. Št
27. Ne
		
30. St
31. Št

09:00
10:30
09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
16:30
17:30
09:00
17:30
09:00
16:30
15:00
17:30

-

Poprad, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Stráže, Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Stráže, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. nedeľa po Zjavení – nedeľa misie
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Zjavení
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Zjavení
Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
FEBRUÁR

3. Ne
		
		
7. Št
10. Ne
		
		
14. Št
17. Ne
21. Št
24. Ne
		
27. St
28. Št
16

09:00
10:30
16:30
17:30
09:00
10:00
16:30
17:30
09:00
17:30
09:00
10:30
15:00
17:30

-

Poprad, 4. nedeľa po Zjavení
Stráže, 4. nedeľa po Zjavení
Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 5. nedeľa po Zjavení
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa Deviatnik
Poprad, biblická hodina
Poprad, Nedeľa po Deviatniku
Spišská Sobota, Nedeľa po Deviatniku
ZS, ul. Komenského, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
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