
POPRADSKÝCH EVANJELIKOV

Zborový list
číslo II / 2018 Marec - apríl 

BEZ JEŽIŠA KRISTA NEMÁME ŠANCU!

Zase povedal im Ježiš: ... Zlodej prichádza, 
len aby kradol, zabíjal a hubil; a JA SOM pri-
šiel, aby život mali a hojne mali. ( J 10,10)

N áš Spasiteľ hovorí zástupom o  dobrom 
pastierovi a  odkrýva podstatu diania 

na našej zemi. Boží zámer s nami je život a hoj-
nosť, diablov zámer je ničenie a smrť. Pán Boh sa 
stará o svojich a kladie život za svoje ovce, diabol 
ľudí chytá a hubí ako vlk ovce.

Udalosti posledných týždňov v  našej spoloč-
nosti nedokážem inak nazvať, len ako diablovo 
ničenie – či už máme pred očami tragicky zahy-
nutú 15-ročnú Karolínku od nás z Popradu alebo 
mladého novinára Jána Kuciaka so  snúbenicou 
Martinou Kušnírovou. Možno si niekto povie, že 
preháňam, lebo však diabol neexistuje, ale, napriek 
jeho maskovaniu, vidíme jeho rukopis.

Nechcem teraz politikárčiť, ale keď som v pia-
tok 2. marca išiel na spomienkovú akciu do mes-
ta, tak som rozmýšľal, čo poviem ľuďom, ak sa ma 
spýtajú na to, čo si myslím o daných udalostiach, 
ktoré hýbu Slovenskom? Čo by som odkázal na-
šej spoločnosti? Prvé, čo je úplne zjavné, je už 
napísané vyššie. Diabol ničí našu krajinu, celý 
svet a robí to od pádu ľudí v raji. Tam to začalo 
– či už si to niekto pripúšťa alebo nie. Druhé, čo 
musí otvorene zaznieť je, že Pán Ježiš prišiel dať 
východisko – život a hojnosť. Kristus je riešenie 
a On je riešenie aj súčasnej situácie, a opäť: či už 
si to niekto pripúšťa, alebo nie.

Čítam knihu o  myšlienkach C. S. Lewisa, 
hodnotiaceho aj  spoločnosť ľudí, ktorí nepo-
trebujú Pána Boha. Hovorí, že namiesto Ježiša 
Krista si zvolili iné náboženstvo a  myslia si, 
že naturalizmus a  materializmus je odpoveď 
na všetko. Vedecký pokrok zabezpečí lepšie zaj-
trajšky. Ľudia vymyslia dobrý dokonalý politic-
ký, štátny a etický systém. Vybudujú postupne 
raj na zemi. Dnes sledujeme, ako sa rúcajú tieto 
utopistické predstavy. Prekliatie hriechu tu zo-
stáva, a preto jediné riešenie je Kristus.

Ako praví kresťania musíme vstúpiť aj  do 
našej spoločnosti a  posoliť ju (vy ste soľ zeme), 
aby mohla fungovať ďalej. Nielen naša pravá 
kresťanská náuka, ale praktický kresťanský ži-
vot sa musí presadzovať v spoločnosti na kaž-
dej úrovni kde sme boli postavení. Nemôžeme 
zostať sedieť za pecou, ale sme povinní skutoč-
ne žiť Božie kráľovstvo tam, kde žijeme – v ro-
dine, v cirkvi, v práci, v komunite. V zmocnení 
Ducha Svätého musíme žiť pravé Božie hod-
noty Desatora.

Mladí, na  spomienkovom piatkovom 
stretnutí, v závere vyhlásenia čítali, že túžia zo-
stať žiť na Slovensku a nechcú žiť pre seba, ale 
slúžiť ľuďom. Sú to vznešené myšlienky... a  ja 
som sa tak po luteránsky pomodlil: To nedoká-

žeme zo seba, tak nám Pán Boh pomáhaj. Bez Je-

žiša Krista nemáme šancu!

 

 Michal Findra, farár pre deti a mládež
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Viera V osoBné zmŕtVychVstanie (1Kor 15,12-20)

Zuzana Valeková, presbyterka CZ

Máme pred očami veľkonočný text na  za-
myslenie a na modlitbu. Ľudia v Korinte vrave-
li Pavlovi, že veria, že Pán Ježiš, ako Boží Syn, 
vstal z mŕtvych. Ale, nezdalo sa im, že by aj ľu-
dia mali vstať z mŕtvych.

Korinťania sú Gréci, a  tak nie je prekvapu-
júce, že mali výhrady uveriť v osobné zmŕtvych-
vstanie. Apoštol Pavol na inom mieste píše, že 
aj aténski Gréci boli ochotní uveriť zvesti o Spa-
siteľovi Ježišovi Kristovi, ale keď počuli o Jeho 
zmŕtvychvstaní, zaujali postoj, že je to pek-
ná rozprávka, na  ktorú nemajú náladu ani čas 
a možno si ju vypočujú niekedy inokedy. Takže, 
Gréci neverili ani v osobné vstanie z mŕtvych.

Ale, nie je to až také jednoduché. Veď 
pri  zmŕtvychvstaní Ježiša Krista nebol žiad-
ny svedok. Ženy a  učeníci Peter s  Jánom sa 
pri prázdnom hrobe stretli len s Božím poslom 
ale vo chvíli zmŕtvychvstania nebol nikto...

Najstaršia formula kresťanskej viery je: Ježiš 
Kristus umrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal 
z mŕtvych. Na tento základ viery sa nedá siahať – 
je to niečo, na čo človek povie, že tomu buď verí 
alebo neverí. Nie je tretia cesta, neexistuje je nič 
medzi. Rozum tomu nechce uveriť, ale city nám 
hovoria: A prečo by to nebolo možné?

Ježiš nás má rád a záleží mu na nás – preto 
urobil to, čo urobil a  hovorí nám: Človeče, ne-
boj sa, budeš žiť navždy. Tvoj život sa nestratí ani 

nezanikne. Ja som tú cestu prešiel pred tebou, aby 
práve tvoj život nezanikol, aby sme boli spolu, aby 
sme sa stretli vo večnosti.

Teológovia o  tomto texte hovoria, že my, 
kresťania, žijeme medzi dvomi zmŕtvychvsta-
niami – medzi zmŕtvychvstaním Ježiša a osob-
ným zmŕtvychvstaním. A my si máme uvedomiť, 
že sme práve na to povolaní a máme Bohu za to 
vďačiť. Keď si uvedomíme, že náš život neskončí, 
to je predsa veľký dôvod na radosť!

Apoštol Pavol nám hovorí, že z  Ježišovho 
zmŕtvychvstania si máme brať silu, aby sme si 
v  ťažkostiach časného života nezúfali, ale aby 
sme vedeli, že náš život neskončí zánikom ani 
zmarom, ale osobným zmŕtvychvstaním! Pavol 
vie, že je to ťažké na rýchle uverenie, ale vyzýva 
nás zamýšľať sa nad tým v modlitbách, aby sme 
to mohli vo svojom srdci prijať bez výhrad.

Mnohí ľudia neveria v zmŕtvychvstanie Ježi-
ša ani v svoje osobné zmŕtvychvstanie. Nemôže-
me sa im vysmievať, ale radšej im pomôcť tým, 
že im ukážeme, že viera v moje osobné zmŕt-
vychvstanie mi dodáva energiu do života, že je 
ako motor, poháňajúci mnohých ľudí – veľkých 
a známych alebo aj obyčajných ľudí okolo nás.

Zamyslime sa – i počas tohtoročných veľ-
konočných sviatkov – nad  tým, že Kristovo 
zmŕtvychvstanie je záruka aj  nášho osobné-
ho zmŕtvychvstania... a  to nech nás radostne 
vedie časným životom do  Božieho večného 
kráľovstva.

modlitBa

Anna Barillová, členka MoS ECAV

Bože náš milý! Daj nám širší pohľad, aby 
sme chyby druhých videli Tvojimi očami a nie 
našimi sebeckými. Daruj nám trpezlivosť, vy-
trvalosť a ochotu načúvať a porozumieť iným. 
Nauč nás viac sa modliť a  prosiť za  potreby 

druhých. Rozšír našu lásku k ľuďom – priate-
ľom aj nepriateľom. Nauč nás viac dávať a obe-
tovať. Daj nám dar nielen odpúšťať, ale aj zabú-
dať na všetko, čo nám ublížilo.

Daruj nám svoj pokoj a  nauč nás viac sa 
radovať. Vypočuj, prosíme, Pane Bože láskavý, 
naše prosby, uzdrav a  poteš podľa svojej svä-
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tej vôle tých, ktorí o  to prosia. Ďakujeme, že 
sa o  nás staráš a  dávaš nám všetko potrebné 
pre život. Buď Ti vďaka, Bože Otče, za Tvojho 
milého Syna Ježiša Krista, obetovaného na krí-
ži za naše hriechy, no z Tvojej prenesmiernej 
milosti vzkrieseného.

Duchom Svätým si nás veď, posväcuj a za-
chovaj v  pravej viere až do  konca. Nech je 
od  nás zvelebené, oslávené a  vyvýšené Tvoje 
sväté meno. 

 Amen.

len pre hriešniKoV!

Zdroj: Dobrá sejba

Niekedy sa čudujeme, prečo tak málo ľudí 
prijme evanjelium. Veď je to slávne posolstvo! 
Zvestuje vykúpenie z moci hriechu, od našich 
závislostí. Prináša nám Božiu milosť a ukazuje, 
ako môžeme získať pokoj s  Bohom a  stať sa 
Jeho milovanými deťmi. Ako máme vysvetliť 
to, že evanjelium nachádza takú malú odozvu?

Jeden anglický novinár, keď uveril v  Pána 
Ježiša, vydal knihu s názvom: Len pre hriešni-
kov. A  tu tkvie problém. Len ľudia, ktorí sa 
pred Bohom spoznali ako vinníci, sú ochotní 
prijať evanjelium.

Možno budete považovať za netaktné, keď 

sa vás teraz opýtam: Ste hriešnica alebo hriešnik? 
Ale presne o  to ide v Božom posolstve nám, 
ľuďom. Evanjelium je správa o smrti Pána Ježi-
ša na kríži, ktorý pred Bohom zaplatil za viny 
hriešnych ľudí a zomrel za ne. Prospeje to len 
tým, ktorí pripustia, že sú hriešnici.

Kto povie: Ja robím dobre a nikoho sa nebojím, 
ten sa nepočíta k hriešnikom. Tiež nič nepo-
môže, keď človek uzná: Veď sme predsa všetci 
hriešni. Potom človek nemá žiadny pocit svojej 
osobnej viny pred Bohom. Ale to je práve ten 
hlavný bod. Prečo? Pretože všetci totiž musíme 
sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby 
každý prijal dobré či zlé ako odplatu za to, čo ko-
nal v tele, podľa toho ako pracoval (2Kor 5,10).

udalosti V cirKeVnom zBore

V  kázni počas novoročných služieb Bo-
žích nám brat farár Michal Findra vyložil hes-
lo vybraté Jednotou bratskou pre rok 2018: Ja 
dám vysmädnutému zadarmo z  prameňa vody 
života. (Zj 21,6) Je to úžasná Božia ponu-
ka pre nás, lebo On je vládca sveta i  vesmíru 
a On, ako počiatok i  koniec – Alfa i Omega 

– dáva nie obyčajnú vodu, ale vodu večného 
duchovného života. Skúmajme sa ako veľmi 
sme smädní po večnom spoločenstve s Pánom 
Ježišom Kristom. Ponuku prísť k Nemu môže-
me z Jeho milosti prijať aj v novom roku 2018.

modlitebné spoločenstvo malo 6. januára 
trojkráľové stretnutie. Bolo to milé mimo-
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riadne neformálne stretnutie spojené s malým 
pohostením, ktoré si radi a ochotne pripravili 
sami členovia. Tešili sme sa a Pánu Bohu ďa-
kovali za  vzájomné spoločenstvo a  rozhovory, 
na ktoré nám inokedy nezostáva čas. Na záver 
sa členovia MoS zhodli, že takéto stretnutia si 
chcú zopakovať.

Tohtoročná ekumenická pobožnosť v rám-
ci týždňa modlitieb za  jednotu kresťanov 
sa konala 21. januára konala v  rímsko-kato-
líckom Kostole sv. Jána evanjelistu v  Popra-
de-Veľkej. Hlavná téma bol text z  2M 15,6: 
Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Správ-
ca rímsko-katolíckej farnosti v  Poprade-Veľ-
kej bol predsedajúci pobožnosti a  v  progra-
me účinkovalo desať duchovných – kazateľov 
a farárov zo šiestich cirkví – a tiež desať laikov 
s modlitbami a prosbami. Homíliu mal kaza-
teľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Prípravu 
pobožnosti zabezpečovali členovia Komunity 
Chemin Neuf. Vystúpili aj cirkevné spevokoly: 
dva evanjelické, dva rímsko-katolícke a  jeden 
grécko-katolícky. Bolo to požehnané popo-
ludnie. K Pánu Bohu boli vysielané modlitby 
a vďaky za rôzne požehnania a potreby.

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kres-
ťanov sa od 22. do 25. januára v našej zboro-
vej miestnosti konali ekumenické modlitebné 
stretnutia. Okrem našich sestier sa dvakrát 
zúčastnili aj členovia Komunity Chemin Neuf. 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov bol za-
meraný na prosby o riešenie nepriaznivej situá-
cie na ostrovoch v Karibskej oblasti, ale aj u nás. 
Prvá téma bola zameraná na to, aby sme milo-
vali aj cudzincov. Druhá téma hovorila, že Boh 
stvoril ľudstvo na svoj obraz a každého máme 
prijať nie ako otroka, ale ako milovaného brata. 
Tretia téma bola zameraná na  to, že naše telo 
je chrám Ducha Svätého a  Boh vyslobodzuje 
z  poviazanosti, akou je aj  pornografia, ktorá 
sa šíri najmä cez  internet. Posledná preberaná 
téma sa zameriavala na rodinu, ktorá je nepriaz-

nivo ovplyvňovaná aj v Karibskej oblasti dedič-
stvom otroctva, migráciou rodičov za  prácou, 
finančnými problémami a  násilím v  domác-
nostiach. Podobné problémy ovplyvňujú aj naše 
rodiny. Ako kresťania sa máme spoliehať na Pá-
novu silu pri plnení úlohy budovať silné spolo-
čenstvá, v ktorých sú deti chránené a milované 
a môžu sa úspešne rozvíjať. Vysielané modlitby 
a  prosby boli orientované na  preberané témy. 
Aj  my prosme: Láskavý, dobrotivý Bože, poslal 
si svojho Syna na tento hriešny svet, aby nás spa-
sil. Ďakujeme Ti za túto veľkú obeť a lásku k nám 
hriešnym. Prosíme o Tvoje požehnanie pre všetky 
rodiny v domácnostiach i v spoločenstvách. Zvlášť 
sa modlíme za jednotu kresťanskej rodiny, aby svet 
mohol uveriť, že Ty požehnávaš všetky rodiny – 
aj  rodinu nášho i každého cirkevného zboru. Po-
máhaj nám v tom, aby sme rodiny menili na oázy 
pokoja a lásky. Prosíme, vypočuj nás v mene Ježiša 
Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen.

V  nedeľu deviatnik (deväť týždňov 
do Veľkej noci) 28. januára sa opäť po mno-
hých rokoch realizoval rozhlasový prenos slu-
žieb Božích z nášho cirkevného zboru. Na túto 
príležitosť sme sa veľmi dôsledne a  dôkladne 
pripravovali, a  tak priebeh služieb Božích bol 
bezproblémový. Brat farár Libor Bednár za-
meral svoju kázeň na tému tejto nedele, ktorá 
hovorí o nezaslúženej Božej milosti. Text v 28. 
kapitole Genezis hovorí o Jákobovom sne, kto-
rý mal v Bételi, keď bol na ceste z Beér-Šeby 
do Cháránu. Prišiel na posvätné miesto a pre-
nocoval tam. Jákob riešil problémy, ktoré mal 
s bratom, bol na úteku a jeho budúcnosť bola 
neistá. Hospodin sa Jákobovi zjavil vo  sne 
nad  rebríkom siahajúcim až po nebo a pove-
dal, že Abrahámovi dal zasľúbenie o zemi, kto-
rú Izraelu dáva, o  potomstve, v  ktorom budú 
požehnané všetky čeľade zeme. Dostal takúto 
milosť od Hospodina a otvorila sa mu nová bu-
dúcnosť. Po prebudení zo spánku Jákob pove-
dal: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste a ja som 
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o tom nevedel (verš 16). Brat farár pripomenul, 
že Boh sa rôznym spôsobom prihovára aj nám. 
Najzreteľnejšie sa prihovoril vo  svojom syno-
vi – Pánovi Ježišovi Kristovi. On sa nám dáva 
z lásky a zdarma ponúka svoju milosť... a my, ak 
Ho prijmeme do srdca, pocítime, že je s nami 
na každom mieste a pomôže nám vo všetkých 
ťažkostiach ako Jákobovi. V  našom srdci ne-
môže byť prázdne miesto – ak v ňom budeme 
mať Pána Boha, satan nám nemôže uškodiť. 
Podobne ako Jákob, nájdeme silu v Bohu, aby 
sme kráčali po dobrých cestách. Aj k nám sa 
Boh skláňa zo svojou milosťou – prijmime ju! 
Slávnostnú atmosféru rozhlasových služieb 
Božích umocnil aj zborový spevokol piesňami: 
Žalm 148 a Požehnanie, lásku, pokoj vám.

popolcová streda pripadla tohto roku 
na  14. február. Na  prvých pôstnych večer-
ných bohoslužbách brat farár L. Bednár kázal 
na text 1Kr 17:1-7, v centre ktorého je posta-
va proroka Eliáša. Ten žil za panovania kráľa, 
ktorý bol neverný Hospodinovi. Achábova vlá-

da dávala prednosť konzumu, zábave a  aj ľud 
zviedla k bohoslužbe cudzím bohom. Aj dnes 
je to podobne – chválime sa, koľko ľudí sa hlási 
ku kresťanstvu, ale v spoločnosti vidíme mnoho 
hriechu, korupcie, pôžitkárstva. Eliáš (= Hospo-
din je Boh) sa snažil o nápravu a celým srdcom 
slúžil Bohu Izraela. Eliáš predstúpil pred Achá-
ba a povedal: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, 
v  službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani 
rosy ani dažďa, iba ak na moje slovo. Skrze proro-
ka Eliáša sa malo preukázať (na vrchu Karmel), 
kto je silnejší a živý boh: či Boh Izraela alebo 
Baal. Preto Eliáš musel zostať nažive a Boh sa 
oňho postaral. Rovnako sa postará aj o nás, keď 
mu dôverujeme a poslúchame ho. Aj Pán Ježiš 
Kristus na púšti dôveroval Bohu Otcovi, ktorý 
sa postaral o svojho Syna a bol s Ním. Dôve-
rujme aj my mocnému a živému Bohu a maj-
me odvahu kráčať životom, keď nás vedie náš 
Boh! Láska Božia je nekonečná a Hospodin je 
dobrý. Na príkladný život proroka Eliáša budú 
zamerané všetky kázne pôstnych večierní.

preKVapenie na služBách Božích na sídlisKu Juh

Zuzana Hybenová 
a spoločenstvo účastníkov večierní

V  nedeľu 28. januára sme sa na  službách 
Božích na Juhu cítili ako v chráme. Milo nás 
prekvapila sestra Findrová, mamička brata 
farára Michala Findru. Na  našom „oltárnom 
stole“ sa od nej objavil dvojstranne použiteľný 
nový zelený obrus s prekrásnou výšivkou žltý-
mi niťami: z jednej strany je v strede je vyšitý 
kríž a z druhej zasa kalich. Novo prestretý „ol-

tárny stôl“ a za ním brat farár v luteráku v ruke 
s Bibliou, naozaj pôsobili ako v kostole. Ďaku-
jeme sestre Findrovej za skutočne nádherný, už 
druhý dar. Ten prvý je tiež krásna biela výšivka 
na bielom podklade. 

Všetci, ktorí prichádzame na  nedeľné ve-
čierne v ZŠ na Jarnej ulici, želáme sestre Fin-
drovej i  jej rodine, hojné Božie požehnanie 
a dobré zdravie do ďalších rokov, aby mala veľa 
potešenia z  toho, že jej výrobky nám slúžia 
pri pobožnostiach a máme z nich veľkú radosť.

národný týždeň manželstVa 2018

Michal Findra

Na večerných službách Božích s požehna-
ním, sa v piatok 16. februára v našom kostole 

stretlo desať manželských párov v  rámci Ná-
rodného týždňa manželstva (NTM), ktorého 
téma bola Manželstvo ako umenie lásky.

Po úvodnom privítaní sme sa, ako predspev, 
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učili novú pieseň: Tvoj ľud pred Tebou sa schá-
dza. Po  nej sme si vypočuli čítania zo  Starej 
a Novej zmluvy o manželstve, ktoré boli pre-
delené spevom ďalšej piesne z  Evanjelického 
spevníka.

V príhovore k téme sme začali rozmýšľaním 
o umení, ktoré nás všade obklopuje a môžeme 
ho vnímať. Umenie vstupuje aj do manželstva, 

v ktorom nás Pán Ježiš učí kreatívne milovať. 
Rozhodli sme sa objaviť umenie lásky na bib-
lickom manželstve Priscily a Akvilu. Z ich ži-
votného príbehu, ktorý máme zaznačený v R 
16,3-5; Sk 18,1-3 a  1Kor 16,19, sme vybrali 
štyri prejavy umenia lásky: spoločné konanie, 
dohoda prijať Pavla, ochota k otvorenosti, obe-
tovanie skoro až života. Samozrejme, rozmýš-
ľali sme, či aj pre nás má Pán Ježiš takúto cestu 
umenia lásky v manželstve. Museli sme uznať, 
že Božia láska-agapé, sa takto vie prejaviť 
aj dnes, a preto sme si dovolili navrhnúť pre nás 
štyri výzvy: A) robiť veci spolu, B) prijímať 
kresťanov, C) mať otvorenú domácnosť, D) byť 
obetaví. Vieme, že v ľudskej prirodzenosti niet 
tej sily žiť podľa výziev Božej umeleckej lásky... 
ale Duch Boží dokáže v našich manželstvách 
zapáliť lásku, aby sme konali spolu, aby mohli 
medzi nás prísť kresťania, aby sme boli otvore-
ní k iným a aby sme vedeli dávať.

Naše stretnutie manželských párov pokra-
čovalo rozhovormi a občerstvením v zborovej 
miestnosti. Rozhovorili sme sa o rokoch trva-
nia našich manželstiev, o spoločných záujmoch 
a niektoré páry hovorili aj o tom, aká je ich do-
mácnosť otvorená pre druhých.

ZA SESTROU ANNOU LICHVÁROVOU

Zuzana Valeková

Druhý marec priniesol veľmi 
smutnú správu, že nás, vo  veku 
nedožitých 83 rokov, navždy 
opustila naša milá sestra v  Pá-
novi Ježišovi Kristovi Anička 
Lichvárová.

Pán Boh ju obdaril krásnym 
hlasom a  ona ním verne a  veľ-
mi rada oslavovala svojho Pána 
– tak ju poznali takmer všetci členovia nášho 
cirkevného zboru, ale i mnohí mimo neho.

Sestra Lichvárová bola člen-
ka CZ ECAV Poprad-Veľká, 
kde úzko spolupracovala s  fará-
rom Vincentom Blažkom a  jeho 
manželkou Erikou, dirigentkou 
tamojšieho spevokolu. Manže-
lia Blažkovci v  minulom režime 
organizovali známe duchovné 
koncerty, ktorých sa zúčastňovali 
veriaci zo  širokého okolia. A  na 
nich svojím krásnym sopránovým 

hlasom svojmu Bohu slúžila aj Anka Lichváro-
vá. Keď brat farár Blažko odišiel do dôchodku, 
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sestra Lichvárová sa prihlásila za členku v na-
šom cirkevnom zbore a aj tu sa výborne uplat-
nil jej príjemný zvonivý hlas – spievala nielen 
v spevokole a vo vokálnej skupine Agapé, ale, 
aj s manželom Jankom, spievala pri mnohých 
sobášoch, ďalších slávnostných príležitostiach 
a svojím spevom vyprevádzala i zosnulých bra-
tov a sestry.

Okrem toho, sestra Lichvárová dlhé roky 

pracovala v  cirkevnom zbore ako administra-
tívna pracovníčka farského úradu pri  zboro-
vom farárovi Jánovi Pavlovičovi.

Poznali sme Aničku ako vzácneho človeka, 
nad  jej stratou smúti celý cirkevný zbor, ale 
zároveň vďačíme Pánu Bohu za všetko požeh-
nanie, ktorým sme boli cez Aničku Lichváro-
vú obdarení – nech je nám Pán Boh všetkým 
milostivý!

aKo ďaleJ?

Zuzana Hybenová

Od sestry Mitrovej z nášho CZ som dosta-
la na  prečítanie občasník Zvon, ktorý vydáva 
CZ ECAV v Hybiach. Ďakujem jej zaň, lebo 
sú v ňom viaceré zaujímavé články. Upútal ma 
príspevok brata Ondreja Mrliana s prvou pros-
bou: Pomôž, trojjediný náš Bože!

Svoj článok začína tým, že v dnešnej dobe sa 
už nedočkáme dobrej správy vo svete či u nás. 
Píše, že nie dobrou správou sú nezhody v našej 
ECAV. Potom pokračuje názorom o hybskom 
CZ, lebo ho trápi nedobrá skutočnosť. Najprv 
hovorí, že každý jeden máme všemohúcim Bo-
hom nastavené hodiny života. Sú to presýpacie 
hodiny, každé s iným množstvom piesku v tých 
dvoch proti sebe postavených kužeľovitých 
bankách navzájom spojených len uzučkým hr-
dielcom. A my, ľudia, akosi nechceme vnímať 
tú skutočnosť, že keď posledné zrnko prepadne 
z vrchnej do spodnej banky, životná púť člove-
ka na tejto zemi sa skončí. Mnohí povedia, že 
veď je to radostná zvesť – slávne vykupiteľské 
dielo a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Sa-
mozrejme, pre nás, ktorí sme z milosti Božej 
uverili, je to tak. A brat Mrlian ďalej uvažuje: 
Ibaže, stále sa neviem striasť myšlienky – čo tí, 
čo o Bohu vedia a predsa s Ním nežijú? A sú to 
aj naši blízki! Konáme tak, aby sa naplnilo ono 
biblické: Choďte teda a  získavajte mi učeníkov 

vo  všetkých národoch a  krstite ich v  mene Otca 
i Syna i Svätého Ducha (Mt 28,19)?

A ja by som k tomu chcela dodať, že tak, ako 
v  Hybiach, aj  v  našom zbore sa koná mnoho 
duchovných podujatí a  predsa len malý počet 
členov sa ich zúčastňuje. Veľa je ľahostajných. 
Odišli z chrámu, neplatia si cirkevný príspevok, 
svoje deti nevedú k modlitbám a Božiemu slovu.

Tešilo by nás, keby sme sa – aspoň polovi-
ca z tých, čo sedíme nedeľu čo nedeľu v chrá-
me – zišli na biblických hodinách, na stretnutí 
mladých rodín, na zborových popoludniach, či 
na našom zborovom dni a keby sa zvýšila účasť 
detí, mládeže i konfirmandov na službách Bo-
žích. Taktiež večerné služby Božie sa organi-
zujú pre  obyvateľov Sídliska Juh a  blízkeho 
okolia, ale záujem je minimálny. Pritom miesta 
je všade dosť pre všetkých a každý je vítaný...

Božie slovo nám hovorí: Choďte! Ajhľa, po-
sielam vás ako baránkov medzi vlkov (L 10,3). 
Preto máme v láske a nebojácne hlásať pravdy 
Božie. K  tomu treba pripravených kresťanov. 
Snažme sa byť takí a v modlitbe prosme: Otče 
nás nebeský! Prosíme Ťa v mene Ježiša Krista, 
daj nám Ducha Svätého, aby sme mali dosta-
tok viery a sily pre naplnenie Tvojich príkazov. 
Nech sa nenechávame obmedzovať starosťami 
o hmotné veci, ktoré si do hrobu nevezmeme, 
ale spôsob v nás premenu podľa Tvojej svätej 
vôle. Amen.
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heslo na roK 2018

Zdroj: Dobrá sejba

Ja dám vysmädnutému zadarmo z  prameňa 
vody života. Voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom 
prameňom vody prúdiacej k večnému životu. (Zj 
21,6; J 4,14)

V  nespravodlivom svete, v  ktorom žijeme, 
je skutočne smäd po spravodlivosti. Ježiš Kris-
tus hovorí: Blahoslavení, ktorí lačnia a  žíznia 
po  spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. (Mt 

5,6) Vo  svete biedy a nemravnosti má ľudská 
bytosť viac či menej vedomú túžbu po čistote 
a svätosti. Boh môže túto túžbu utíšiť.

V tomto tvrdom a sebeckom svete sú ľudia 
okradnutí o lásku. Boh tento stav môže zmeniť. 
On tak veľmi miloval svet, že svojho jednorode-
ného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal 
každý, kto verí v Neho ( J 3,16).

Smäd takéhoto druhu nemôže byť utíšený 
len nejakým prechodným uspokojením alebo 
rozptýlením. Na to potrebujeme nevysychajúci 
zdroj. A Boh sa oň postaral. V Pánovi Ježišo-
vi nám dáva tento bohatý, osviežujúci zdroj. 
V  Ňom nachádzame to, čo náš smäd naveky 
utíši. Musíme Ho len prosiť, ako to urobila 
žena v Jánovom evanjeliu: Pane, daj mi tej vody, 
aby som nežíznila. ( J 4,15) Potom už nikto 
nemusí bežať ku  všetkým možným zdrojom, 
ktoré ho urobia ešte smädnejším! Obráťme sa 
predsa k Ježišovi Kristovi. On chce utíšiť kaž-
dý smäd. Pozýva nás: Ak niekto žízni, nech príde 
ku mne a napije sa. ( J 7,37)

storočné Výročia reformácie na území sloVensKa

Radoslav Grega, Tranovský kalendár 2017 
– vybrala Zuzana Hybenová

1517 – rok reformácie. Vplyv reformácie 
po roku 1517 zasiahol postupne celé Slovensko. 
Slabá aktivita katolíckej cirkvi nebola schopná 
zmazať vplyv reformácie na Slovensku napriek 
tomu, že hneď na  počiatku šírenia reformač-
ných myšlienok sa k slovu dostali aj protirefor-
mačné snahy pod  vedením uhorských kráľov 
vedených jezuitmi. Uhorský snem vydal záko-
ny proti prívržencom reformácie a tí mali byť 
popravení ako kacíri. Po prehratej bitke proti 
Turkom pri Moháči v r. 1526, kde padol kráľ 
a s ním viacero katolíckych biskupov a veľmo-

žov, sa reformácia mohla slobodne šíriť. Už 
v prvej tretine 16. storočia vzniklo 30 zborov. 
Kňazi prijali reformačné zásady, Večeru Páno-
vu prisluhovali pod obojím spôsobom, ale nemali 
svoju vlastnú právnu organizovanosť. V závere 
16. storočia cisár Rudolf II. povolal do kraji-
ny španielskych žoldnierov a  jezuitov, čím sa 
snažil o opätovné posilnenie vplyvu katolíckej 
cirkvi v Uhorsku. Nastali represálie, vyháňanie 
kňazov, odoberanie kostolov. Situácia viedla 
k úspešnému stavovskému povstaniu, vedené-
mu kniežaťom Štefanom Bočkajom, ktorý sa 
postavil na obranu prenasledovaných pre svoje 
vyznanie. Cisár bol donútený prijať podmienky 
mieru známeho ako Viedenský mier z r. 1606. 
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V rokoch 1610 a 1614 boli na synodách usta-
novené podmienky pre  organizačné vytvore-
nie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku.

1617 – sto rokov po reformácii. Evanjelici 
na  Slovensku slávili obrovský úspech svojich 
snáh. Formovali sa organizačné celky – zbory, 
senioráty, dištrikty. Žiaľ v  najbližších rokoch 
sa slova opäť ujala protireformácia vedená ci-
sármi. Sčasti bola pre evanjelikov vítaná opo-
ra sedmohradských kniežat Gabriela Betle-
na a  Juraja Rákociho, ktorí povstaniami opäť 
bránili záujmy protestantov. V  tomto období 
sa – po porážke evanjelikov v bitke na Bielej 
hore v r. 1620 – zo susedných Čiech presídlili 
na  Slovensko mnohí protestantskí vyhnanci, 
napríklad Juraj Tranovský. Protestanti postup-
ne strácali náboženské slobody.

1717 – dvesto rokov po  reformácii. Ak 
mali sláviť pamiatku 200. výročia reformácie, 
iste nebol dôvod na radosť. Mnohé zbory prišli 
o kostoly, nemali farárov. Bol to čas skrytého 
diania evanjelickej cirkvi. V závere 18. storočia 
vzišlo nové svetlo v podobe Tolerančného pa-
tentu, vydaného cisárom Jozefom II. v r. 1781, 
v  ktorom sa panovník zaviazal k  tolerancii 
aj iných povolených vyznaní v Uhorsku popri 
katolíckej cirkvi.

1817 – tristo rokov po  reformácii. 300. 
výročie reformácie mnohé cirkevné zbory slá-
vili v  novopostavených chrámoch. Cirkev sa 
pozviechala, zväzky veriacich boli pospájané 
na  novoutvorených zboroch na  torzách pô-
vodných zaniknutých. Činnosti cirkvi nebolo 

bránené, hoci podmienky boli oproti katolíckej 
cirkvi jednoznačne ťažšie.

1917 – štyristo rokov po  reformácii. 400. 
výročie reformácie opäť nebolo radostné. Ná-
strahy Prvej svetovej vojny sa dotkli aj našich 
cirkevných zborov. Mnohé zvony z  chrámov 
a  modlitební boli pretavené na  delá. Straty 
ľudských životov v  ťažkých bojoch sa podpí-
sali pod  žiaľ. V nasledujúci rok 1918 sa Prvá 
svetová vojna skončila a prišiel rozmer nového 
spoločenského usporiadania. Evanjelická cir-
kev dostala úplnú náboženskú slobodu. Popri 
prežitých radostiach a dobrých výsledkoch pri-
chádzali aj ťarchy Druhej svetovej vojny a ná-
sledného vzostupu komunistických snáh, ktoré 
si, snáď aj pri prospešných cieľoch, zaumienili 
vytvoriť obrovské negatívum v očiach veriacich 
ľudí. Tým bola snaha o zničenie viery v Pána 
Boha. Aj táto éra pominula.

2017 – päťsto rokov po  reformácii. Svet 
pri  500. výročí je poznačený mnohými napä-
tiami v ľudskej spoločnosti a v cirkevnom svete, 
ktoré spôsobuje liberalizmus. Je to križovatka. 
Na nej na chvíľu ostávame stáť s poďakovaním 
Pánu Bohu za  to, že Jeho pomocou zachoval 
dielo reformácie až do dnešných čias; ale zá-
roveň je potrebné sa pýtať, ktorým smerom 
pôjdeme ďalej. Obstojíme, ak v  srdci ostanú 
tie isté vyznania: jedine viera (sola fide), jedine 
milosť (sola gratia), jedine Kristovo vykúpenie 
(sola redemptione Christi) a jedine Písmo (sola 
Scriptura), pretože tak Pán Boh bude stále naša 
osvedčená pomoc. Vzdialiť sa od spomenutých 
vyznaní znamená kráčať slepou cestou.

aBeceda: čím Je pre mňa Viera?

Ružena Žiaranová Dvořáková, Túžba po výškach

Moja viera je: (A) ALFA I  OMEGA - je 
počiatok mojej túžby spoznávať všetko, čo pre-
sahuje môj intelekt i schopnosti. (B) BRÁNA, 

ktorou som vstúpila do ríše nepoznaných Bo-
žích tajomstiev. (C) CIT pre  krásu, ale i  po-
vinnosti, a  najmä pre  lásku k  blížnemu. (Č) 
ČINY lásky, ktoré tvoria nádhernú mozaiku 
života. (D) DAR, ktorý som dostala bez  zá-
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sluh. (E) ENERGIA, ktorá ma poháňa konať 
dobro. (F) FILOZOFIA, ktorá ovplyvňuje 
celý môj životný štýl. (G) GAMA, stupni-
ca životných hodnôt. (H) HARMÓNIA, 
ktorú vidím v  celom stvorenstve a  o  kto-
rú sa usilujem i  vo vlastnom živote. (CH) 
CHVÁLOSPEV mojej duše. (I) IMPULZ, 
ktorý pobáda moju nepoddajnú vôľu, aby sa 
podriadila Božej vôli. ( J) JAS, ktorý ožaru-
je aj moje tmavé dni. (K) KROK, ktorý som 
musela urobiť, aby som prekročila onen bod, 
pri ktorom sa otvára – ako pri automatických 
dverách – vstup do Božej blízkosti. (L) LIEK 
na každú bolesť, liek proti telesnej i duchovnej 
únave a malátnosti. (M) MOC, ktorá zmenila 
moje zmýšľanie i celý môj život. (N) NOHY, 

ktoré ma zavedú k  tomu, čo potrebuje moju 
pomoc. (O) OČI, ktoré sú schopné vidieť krá-
su okolo seba i potreby iných. (P) POKROK, 
ktorý má byť badateľný vo  všetkom dobrom 
úsilí. (R) RADOSŤ, bez ktorej by moja vie-
ra bola nepresvedčivá, ba zbytočná. (S) SILA, 
ktorá mi pomáha prekonávať moju pýchu i zlé 
charakterové vlastnosti a  odolávať pokuše-
niam. (Š) ŠŤASTIE, ktoré napĺňa celý môj 
život. (T) TÚŽBA po  stálej Božej blízkosti 
a Jeho ochrane. (U) ÚTOČISKO v čase bú-
rok a  nebezpečenstva. (V) VYZNANIE, že 
Ježiš je Cesta, Pravda i Život. (Z) ZÁRUKA, 
že spolu s  Ježišom dôjdem do cieľa. (Ž) ŽI-
VOT v Božej prítomnosti tu na zemi i potom 
vo večnosti.

SEDEM DIVOV SVETA

Zdroj: Bratislavská tlačová misia

V jednej škole mali raz študenti napísať, čo 
pokladajú za  sedem divov sveta. Vymenovali 
všetko možné: mestá, stavby, prírodné krásy... 
Len jedna študentka napísala: VIDIEŤ, PO-
ČUŤ, VNÍMAŤ DOTYK A  DOTÝKAŤ 
SA, VNÍMAŤ VOŇU A  CHUŤ, PREŽÍ-
VAŤ POCITY A  DOJATIE, PREŽÍVAŤ 

RADOSŤ A SMIECH a MILOVAŤ.
Tieto obyčajné a každodenné veci berieme 

ako samozrejmosť. Často a  u  mnohých však 
bývajú nenaplnené... A  pritom sú také nád-
herné! Pamätajme, že najvzácnejšie veci v ži-
vote sa nedajú kúpiť, zostrojiť ani získať nasilu. 
Tak sa o ne snažme, pestujme ich, vnímajme 
i prežívajme naplno... a nezabudnime sa o ne 
podeliť!

BOŽÍ SÚD

Z nemčiny preložila Anna Chábová

Keď bol Pán Ježiš Kristus na kríži ukrižo-
vaný, nastala na  tri hodiny tma – On v  tom 
čase stál pred Božím súdom za všetkých tých, 
ktorí v  Neho veria. Peter nám vysvetľuje: 
...na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na dre-
vo. Aké hrozné bolo pre Neho vytrpieť tento 
trest namiesto nás! Hoci Ježiš Kristus celý ži-
vot ctil Boha, musel pretrpieť Boží hnev, lebo 
Boh sa v  týchto hodinách od  Neho odvrátil. 

V  jednej modlitbe je vyjadrená bolesť nášho 
Spasiteľa Do  najspodnejšej jamy si ma položil, 
do temnôt a do hlbín. Ťažko dolieha na mňa Tvoj 
hnev a  stlačil si ma všetkým svojím vlnobitím.  
(Ž 88,7-8)

Položme si otázku: čo nás zdržuje veriť 
v Ježiša Krista, a tak získať večný život? Mno-
hí ľudia obetujú všetku silu, aby boli bohatí 
alebo aby dosiahli výborné postavenie. To im 
zoberie všetku energiu, takže nemajú čas ani 
silu svoj život venovať Bohu (bohatstvo či po-
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stavenie získal, ale život stratil). Ako príklad 
toho nám môže poslúžiť spomienka z histórie 
na  strastiplný návrat Napoleonovej armády 
v krutej ruskej zime. Situácia bola taká zúfalá, 
že velenie vydalo rozkaz, aby debny, plné na-
kradnutého zlata, nebrali so sebou, ale nechali 
ich na mieste. Tým však dali možnosť na dran-
covanie a  vojaci si brali čo najviac pre  seba. 

A výsledok? Nevládali ísť ďalej a zmrzli aj zo 
zlatom. Nie je to aj  dnes tak? Mnohí obetu-
jú celú svoju silu a um, aby získali majetok či 
postavenie a zanedbajú pritom záchranu svojej 
nesmrteľnej duše...

Odvráťme sa od takéhoto konania a vráťme 
sa k Bohu! Otvorme svoje srdcia nášmu Spasi-
teľovi, ktorý nás chce bohato odmeniť.

staňme sa ruKou sVoJho Blížneho

„Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe 
prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku 
ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Počujte teda, ako Kristus vykladá dobré 
skutky v  Matúšovom evanjeliu (7:12): „Preto 
čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im 
aj vy; lebo to je zákon aj proroci.“ Všímate si, 
aký je obsah celého zákona a  prorokov? Ne-
musíš konať dobré skutky pre  Boha a  Jeho 
svätých. Oni ich nepotrebujú. A ešte menej ich 
potrebuje drevo a  kameň. Kto ich potrebuje, 
sú ľudia, ľudia, ľudia. Nepočujete? Ostatným 
ľuďom máte činiť všetko, čo by ste chceli, aby 
sa dialo vám. Bez pochýb môžem vyhlásiť, že 
nechcem, aby ste mi stavali kostol či kostolnú 
vežu, ani aby ste pre mňa odlievali zvony. Ne-
chcem, aby ste mi vyrobili organ so štrnástimi 
registrami a desiatimi druhmi píšťal. Z nich sa 
nenajem, ani nenapijem. Nepomôžu mi posta-
rať sa o moje dieťa či manželku, ani udržiavať 
dom a polia. Možno na pohľad vyzerajú váb-
ne, a možno mi pošteklia uši. No čo dám me-
dzičasom svojim deťom? Ako tieto predmety 
naplnia moje potreby? Aké nerozumné, hlúpe 
a smiešne! ...

Usilujte sa teda, aby ste robili toľko dobra, 
koľko môžete, a aby celý váš život bol dobrý. 
A  dobrými sa stávajú, keď prinášajú úžitok 
druhým ľudom a nie vám. Toto dobro totižto 

nepotrebujete pre seba, keďže Kristus pre vás 
spravil a daroval vám čokoľvek by ste hľadali 
a po čom by ste túžili či už odpustenie hrie-
chov, zásluhu spásy, alebo akokoľvek to nazve-
me. Ak vo svojom živote nájdete skutok, ktorý 
robíte v  prospech Boha, Jeho svätých v  nebi 
alebo vo  váš vlastný prospech, a  nie výlučne 
pre svojho blížneho, vedzte, že to nie je dobré. 
Každý by teda mal žiť, hovoriť, vykonávať, po-
čúvať, trpieť a umierať tak, aby miloval a slú-
žil ostatným, dokonca aj nepriateľom: manžel 
svojej manželke a  deťom; manželka manže-
lovi; deti rodičom; služobníci svojim pánom; 
pánovia svojim služobníkom; politickí vodco-
via občanom, občania svojim vodcom. Staňme 
sa rukou, ústami, očami, nohami a  dokonca 
aj  srdcom a  odvahou svojho blížneho. Toto 
sú skutočné, kresťanské a  prirodzené dobré 
skutky. Môžu a mali by sa diať bez prestania 
na každom mieste a pre všetkých...

Pozrite, Kristus nás učí o dobrých skutkoch 
cez svoj príklad. Povedzte mi, čo robí také, čím 
slúži sebe a sám má z toho osoh? Prorok dáva 
dcére sionskej všetko a  hovorí: „Prichádza 
k tebe.“ To, že prichádza v spravodlivosti a po-
kore ako váš Spasiteľ, je len pre váš prospech, 
aby vás mohol ospravedlniť a zachrániť. Nikto 
ho neprosil a nevolal, aby to spravil. Prichádza 
slobodne a z vlastnej vôle, z čistej lásky, len aby 
robil dobre a bol užitočný a nápomocný. Jeho 
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skutky nie sú len na jeden spôsob, ale na viace-
ro: Na to, aby ľudí ospravedlnil a zachránil dáva 
všetko, čo treba. „Ospravedlniť“ a „zachrániť“ 
znamená vykúpiť z hriechu, smrti a pekla. Ne-
robí to len pre svojich priateľov, ale tiež pre ne-
priateľov – dokonca to robí iba pre nepriateľov. 
A dáva do toho celé svoje srdce až natoľko, že 
narieka nad tými, ktorí odmietajú jeho milosť 

a nechcú ho prijať. Preto do toho ide naplno, 
investuje všetko, čo má a kým je, aby odstránil 
ich hriechy, premohol peklo a smrť, a aby ich 
ospravedlnil a zachránil. Pre seba si nenecháva 
nič, uspokojí sa s tým, že má Boha a je požeh-
naný. A  tak slúži len nám podľa vôle svojho 
Otca, ktorý to od Neho tak chcel.

 Martin Luther

KRÍŽ AKO OLTÁR

„Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo 
činia.“ Lk 23,34

Počas toho ako Kristus prežíva ťažkosti 
a trýznenie, trápi Ho niečo viac ako jeho vlast-
ný stav – a to sú naše ťažkosti a bieda. Vidíme 
to, aj keď sa prihovára u Boha za nás hriešni-
kov namiesto seba, aby sa nad nami zmiloval 
a odpustil nám hriechy. List Židom 5,7 spo-
mína  modlitbu počas dní Jeho telesného živo-
ta. Kristus „hlasným volaním a slzami vysielal 
modlitby a  prosby k  Tomu, ktorý Ho mohol 
zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svo-
ju bohabojnosť.“ Táto modlitba v  utrpení by 
mala byť pre nás útechou. Počas toho keď trpel, 
sa aj modlil. No nielen za prítomných a tých, 
ktorí ho pribili na  kríž, ale aj  za nás. Vtedy 
boli ľudia len otrokmi hriechu. Ak by ho moje 
a tvoje hriechy nepribili na kríž, nechali by ho 
na pokoji. Napriek tomu, že Kristus je pravým 
kňazom a Baránkom Božím, ktorý bol vydaný 
na smrť za hriechy sveta, Židia a pohania zís-
kali moc, aby sa proti nemu vzbúrili.

Takže, keď sa modlí za tých, ktorí ho ukri-
žovali, prosí za všetkých, ktorých hriechy Ho 
pribili na  kríž a  usmrtili. Preto by sme mali 
pokladať kríž, kde Kristus trpel, za  oltár, kde 
ponúkol svoj život a kde vyniesol svoj kňazský 
úrad modlitbou, aby sme my boli oslobodení 
od hriechov a večnej smrti. Ten, kto odňal hrie-

chy, odňal aj večné zatratenie. Prečo? Pretože 
smrť stráca moc, keď nieto hriechu; a  to tiež 
platí pre peklo. Toto je, čo Kristus, náš jediný 
večný kňaz, dosiahol na kríži. Naše zmierenie 
s Bohom bez potreby našich dobrých skutkov 
len Jeho utrpením. Miesto nás sa stal zloreče-
ným a zomrel za naše hriechy, aby nás zbavil 
dlhu. Ďakujme mu za to z celého srdca. Našich 
nepriateľov opisuje Izaiáš (43,8) ako tých, ktorí 
opovrhujú Božím slovom: „národ slepý, hoci má 
oči, i hluchý, hoci majú uši!“ Národ zatvrdnuté-
ho a ignorantského srdca. Ako si môžu nevá-
žiť túto obeť tak, že vkladajú svoju nádej v ich 
vlastné skutky a odpustky? Prečo ľudia radšej 
nehľadajú útechu v Kristu, ktorú ponúka skrze 
svoju obeť za nás, hovoriac, „Otče, tu som, pro-
stredník medzi tebou a týmito úbohými hrieš-
nikmi. Zomrel som za nich, obetoval som seba 
za nich, omilosti ich.“ Naši nepriatelia to vidia, 
no stále kričia a búria sa proti tomu a považujú 
nás za heretikov. Boh je aj Bohom hnevu. Nech 
nás Hospodin od toho chráni! No ak padneme 
v hriechu, nech padneme do hriechu, ktorý si 
uvedomíme a vyznáme a nie do takého, ktorý 
by nás oddelil od milosti a zaslepil by nás

  Martin Luther
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PÔSTNE POKÁNIE

Vincent Blažko

Stojíme vinní pod krížom Pána,
mocnárstvo zla plazí sa tmou.
Duša sa cíti ľadovo prázdna,
na perách páli bozk Judášov.

Aj pod Tatrami vyrástla jedľa,
na ňu sme Krista pribili!
A jas pravdy z golgotského žriedla
sme plášťom pýchy prikryli.

V našej Getsemane modlil sa Pán,
Petrov plač tiekol po tvári.
Raz – Ukrižuj Ho!, niekdy – Hosana
nieslo sa v našom chotári.

Sme proste takí – z ľudského cesta,
duša je chorá slabosťou.
Nik nami nehne z teplého miesta,
zlaté dukáty našou žiadosťou.

Do nekonečna nesmieme váhať,
dom rozdvojený raz padne!
Golgotský kríž do svedomia siaha
bez neho je srdce chladné.

Prežime s Pánom milostivé ráno,
po chmúrnom Piatku, Veľkú Noc!
Od kríža poďme pokánia bránou
a Pán nám podá ruku na pomoc.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Marec
Dubecká Emília  4.3
Čistá Justína, Ing.  11.3.
Odložilík František, Ing.  14.3.
Czielová Iveta   15.3.
Čáky Rudolf   17.3.
Paľa Ján, Ing.   17.3.
Staroňová Žofia  18.3.
Miháliková Ľubica  21.3.
Matúšková Eva   22.3.

Apríl
Bednár Radomír  1.4.
Schutz Peter, Ing.  1.4.
Babjaková Emília  5.4.
Hyblerová Vlasta  5.4.
Repelová Elena   5.4.
Pokorná Mária   8.4.
Korenko Juraj   9.4.
Válková Viera   9.4.
Mikulášová Anna  10.4.
Zacherová Margita  10.4.
Palubová Dana   14.4.
Kovalíková Zlata  25.4.
Sendecký Viliam  25.4.
Tužáková Ružena  29.4.
Krempaská Šarlota  30.4.
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Vypísané z matríK V mesiacoch Január – feBruár

sviatosť Krstu svätého prijali: Nikola Čaj-
ková, Lujza Gavulová

do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
Darina Sendecká (83), Helena Ovčiarová (76), 
Jaroslav Šulek (73), Zuzana Pastuchová (92)

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 – každú stredu o 18:00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok 
o 16:15 h

biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h (od 
12. apríla)
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb 
Božích v Poprade a Strážach

oznamy a ďalšie pozVania

TÉMY

Uto  13 .03. BOH MA MILUJE

Str  14. 03. BOH MA CHCE

Štv  15. 03. BOH MA HĽADÁ

Pia  16. 03. BOH MA ZACHRAŇUJE

Sob  17. 03. BOH MA OBDARUJE

Ned  18. 03. BOH MA MOTIVUJE

Pon  19. 03.  BOH MA OČAKÁVA

Cirkevný zbor ECAV Kežmarok pozýva 
na  zájazd Po  stopách Dr. Martina Luthera, a  to 
25. až 30. júna 2018, cena zájazdu je 448 Eur. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do  18. marca 
2018 – kontakt: tel.: 052 / 452 22 42; 0918 828 
321, email: rporuban@gmail.com
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Zborový list popradských evanjelikov. Pre  vnútornú potrebu Cirkevného zboru
ECAV v  Poprade, Námestie sv. Egídia 17/8, 058 01 Poprad, tel. farský úrad: 789 5872,
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 zborového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.

Redakcia
Zborového listu popradských evanjelikov

želá svojim milým čitateľom
pokojnú a požehnanú Veľkú noc.

S Kristom zo smrti do života – k pokoju, radosti a láske.
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rozpis služieB Božích a ďalších cirKeVno-zBoroVých aKtiVít 

marec

1. Št  18:00 - Pôstne večerné služby Božie, zborová miestnosť
4. Ne  09:00 - Poprad, 3. pôstna nedeľa, Oculi
  10:30 - Stráže, sviatosť Večere Pánovej
8. Št  18:00 - Pôstne večerné služby Božie, zborová miestnosť
11. Ne  09:00 - Poprad, 4. pôstna nedeľa, Laetare
  10:00 - sviatosť Večere Pánovej
  16:30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
15. Št  18:00 - Pôstne večerné služby Božie, zborová miestnosť
18. Ne  09:00 - Poprad, 5. pôstna nedeľa – Smrtná, Iudica, pašiové služby Božie
  10:00 - sviatosť Večere Pánovej
22. Št  18:00 - Pôstne večerné služby Božie, zborová miestnosť
25. Ne  09:00 - Poprad, 6. pôstna nedeľa – Kvetná, Palmarum, pašiové služby Božie
  10:30 - Spišská Sobota, sviatosť Večere Pánovej
  17:30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
28. St  15:00 - ZS, Komenského ul., sviatosť Večere Pánovej
29. Št  18:00 - Poprad, Zelený štvrtok, Dies viridium, sviatosť Večere Pánovej
30. Pi  09:00 - Poprad, Veľký piatok, Parasceve, pašiové služby Božie
  10:00 - sviatosť Večere Pánovej

APRÍL

1. Ne  09:00 - Poprad, 1. slávnosť veľkonočná, Pascha
  10:30 - Stráže, 1. slávnosť veľkonočná, Pascha
2. Po  09:00 - Poprad, 2. slávnosť veľkonočná
8. Ne  09:00 - Poprad, 1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti
  17:30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
12. Št  17:30 - Poprad, biblická hodina
15. Ne  09:00 - Poprad, 2. nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini
  17:30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
19. Št  17:30 - Poprad, biblická hodina
22. Ne  09:00 - Poprad, 3. nedeľa po Veľkej noci, Jubilate
  17:30 - Poprad, 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 Veľkej noci, Cantate
  10:30 - Spišská Sobota, 4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate
  17:30 - Poprad, ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie


