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Svätodušné sviatky

án Boh v žiadnej dobe nezostal bez svedectva.
Svojím Duchom oživoval, prebúdzal, kriesil
k novému životu. Kým v Starej zmluve Duch
Boží napĺňal poväčšine jednotlivcov, v Novej zmluve napĺňa Duch Boží každého, kto sa otvára Jeho
pôsobeniu.
Keď sa Pán Ježiš lúčil so svojimi učeníkmi, smútok naplnil ich srdce. Nepočítali s tým, že by od nich
odišiel. Keď ich povolal, aby Ho nasledovali, opustili
všetko a išli za Ním. Tri roky chodili s Ním. Nevedeli si predstaviť život bez Neho. A teraz chce
odísť preč a oni majú strach, ako to bude s nimi ďalej. Pán Ježiš im však zasľúbil, že ich tu nezanechá
ako siroty. Pošle im namiesto seba Ducha – Tešiteľa, Radcu. Ten bude s nimi a v nich. Pripomenie
im všetko, čo ich Ježiš učil. Bude ich viesť a uvádzať
do pravdy Božieho slova. Učeníci poslúchli Pána Ježiša a po Jeho odchode k svojmu nebeskému Otcovi
čakali na príchod zasľúbeného Tešiteľa. Evanjelista
Lukáš zaznamenáva, že učeníci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, Máriou matkou
Ježišovou, a s Jeho bratmi (Sk 1,14). Na desiaty deň
po Vstúpení ich Pána, bol to deň Letníc, zostúpil
Duch Svätý na nich a naplnil celý dom, kde sedeli.
Z prestrašených učeníkov sa stali mocní Boží svedkovia. Na Petrovu reč, ktorú predniesol
zhromaždeným pútnikom v Jeruzaleme, sa
tritisíc ľudí dalo pokrstiť a prijali Ježiša ako
svojho Pána a Spasiteľa. Zrodila sa kresťanská cirkev. A každý deň sa pripájali k cirkvi
ďalší a ďalší. A cirkev rástla a mohutnela.
Zotrvávala v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.
Bázeň padla na všetkých ľudí a apoštolovia
robili mnoho zázrakov a znamení. A Pán

pridával cirkvi na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Keď Duch Svätý koná, nikto a nič mu nemôže
v tom zabrániť. Veríme, že kde sa Božie slovo zvestuje, tam je Duch Boží pri diele a každého, kto sa
otvára Jeho pôsobeniu, zmocňuje ku duchovnému
životu.
Duch Svätý pôsobí i dnes. Nezostarol, ani Mu
neubudlo síl. Je dnes rovnako mocný ako pri stvorení sveta, ako pri zostúpení na učeníkov v Jeruzaleme
počas Letníc. On je zvrchovaný Pán, ktorý sa nedá
ovládať liturgickými formulkami, cirkevnými predpismi ani kánonickým právom. Nemajú na Neho
prednostné právo biskupi pred radovými veriacimi.
Duch Boží nikoho neuprednostňuje. Každý Mu je
milý, kto po Ňom túži. Pozvanie každého, kto sa
Mu otvára, kto Ho pozýva do svojho života prijíma
a nikoho neodmieta. V tom je i naša nádej. Každý
deň môžeme prosiť Ducha Svätého, aby nás zmocnil
ku svedeckému životu viery, ku životu v láske, viere
a nádeji. Aby nám dal silu milovať i odpúšťať, obetovať sa i byť trpezliví. Odplácať za zlé dobrým a žehnať tým, ktorí nám neprajú. A tam, kde je Duch
Svätý, tam sú aj Jeho dary a Jeho ovocie.
Drahí bratia a sestry, Svätodušné sviatky chcú
aj v nás prebudiť túžbu po Duchu Svätom – po Bohu,
ktorý je v nás prítomný. Otvorme sa Jeho
pôsobeniu, zamilujme si Božie slovo aby
sme poznali Božiu vôľu a prosme o silu,
aby sme podľa tej poznanej Božej vôle
aj žili. Nádherné je stať sa súčasťou Božieho príbehu v tomto svete a všetci sme
pozvaní! Odložme všetko, čo bráni Duchu Svätému, aby si i nás mohol použiť
pri svojom diele.
Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
Kázne brata farára L. Bednára počas pôstnych večierní boli zamerané na život proroka
Eliáša, ktorý je pre nás inšpiratívny. Eliáš je
vzor vernosti Pánu Bohu, zapálenosti pre Božie
veci aj napriek ťažkostiam, nikdy ho neopúšťalo nadšenie, preto ho Boh previedol životom
a zobral si ho k sebe. Vedzme aj my, že veriť
znamená milovať. Pán Boh nás nikdy neopustí,
naopak, to my sa mu vzďaľujeme. Buďme verní
Bohu až do smrti ako Eliáš. Podobne bol Bohu
verný aj Pán Ježiš Kristus, ktorý za nás zomrel
a bol vzkriesený, aby nás zachránil pre večnosť
ako spravodlivých.
Podvečer v pondelok 26. marca sme sa zišli
do zborovej miestnosti na Pašie – tieňohru
v podaní mládeže z maďarského mesta Slovenský
Komlóš.
Tamojší evanjelický
farár Attila Spišák
s mládežníkmi naštudoval moderné
predstavenie pašií
formou
tieňohry
na hudbu Ľubomíra
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Rašiho. Zúčastneným sa predstavenie páčilo
a mladých povzbudili potleskom za výber tejto
veľkej kresťanskej témy utrpenia a smrti Pána
Ježiša Krista a za jej nezvyčajné prevedenie.
Na Zelený štvrtok 29. marca boli služby
Božie s prislúžením sviatosti Večere Pánovej.
Brat farár L. Bednár v kázni na text L 22,1425 dal prítomným do pozornosti, že Pán Ježiš
túžil jesť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi. Chcel byť so svojimi najbližšími, lebo
vedel čo Ho čaká a tiež chcel ustanoviť sviatosť
Večere Pánovej, ako je to napísané – na náš
úžitok. Sviatosť Večere Pánovej je rozpomienka
na smrť Pána Ježiša Krista, ktorý nás ako jediný mohol zmieriť so svätým Bohom; vo Večeri
Pánovej nám Pán Ježiš ponúka sám seba, aby sa
stal súčasťou našich životov; Večerou Pánovou
nás oblieka do bieleho rúcha svojej spravodlivosti, ktorú nám ponúka v chlebe a vo víne;
vo Večeri Pánovej my uznávame, že sme hriešni a potrebujeme pomoc Pána Ježiša, aby sme
mohli byť ospravedlnení pred Bohom. Túžme
po daroch, ktoré nám vo sviatosti Večere Pánovej Pán Ježiš ponúka, aby, naplnení Duchom
Svätým, sme sa zjednotili s Pánom Ježišom
a nasledovali Jeho príklad.
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Vo Veľ ký piatok 30. marca zneli v kostole pašiové príbehy o ceste Pána Ježiša Krista
na Golgotu až po Jeho pohreb. V kázňovom
texte (Mk 10,45) sme počuli, že Syn človeka
neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil
a dal život ako výkupné za mnohých. Bolo potrebné odstrániť prekážku-hriech medzi nami
a Bohom. Preto Boh poslal svojho Syna. Čistý
Kristov život to bola cena za naše hriechy. Boh
túto obeť prijal a vzkriesil Ho z mŕtvych. Nik
nám nemohol preukázať väčšiu lásku ako nám
prejavil Kristus. Nezabúdajme na to!
Na Prvú slávnosť veľ konočnú 1. apríla
sme počuli kázeň na text Ž 22,23. Upriamila
nás na veľkú radosť zo skutočnosti zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Boh Otec vzkriesením Ježiša dokázal svoju moc. Dávid v žalme hovorí, kde všade máme hlásať slovo viery: svojim
bratom, teda svojim najbližším v rodine; tiež
uprostred zhromaždenia v spoločenstve veriacich a Dávid odporúča chváliť a ctiť Boha
vo všetkých národoch – využime možnosti počúvať, ale aj hovoriť o Bohu všade, kde je to
možné a nepremárnime čas! Najsilnejšia výzva
je v 31. verši o tom, že potomstvo bude slúžiť
Bohu a ako o Pánovi sa bude rozprávať budúcim pokoleniam, čiže aj tým, čo sa ešte len
narodia.

V kázni na Druhú slávnosť veľ konočnú
sme počuli o tom, ako sa vzkriesený Ježiš dvakrát ukázal učeníkom, ktorých ovládol strach
zo židov. Vzkriesený Pán medzi nich prišiel
napriek zamknutým dverám a pozdravil ich
pozdravom Pokoj vám! Dostali veľký Boží dar,
keď vzkriesený Ježiš dýchol na nich Ducha
Svätého. Tým získali aj moc odpúšťať hriechy.
Brat farár L. Bednár a sestry zo zborovej
diakonie 7. apríla navštívili v Dome seniorov
v Tatranskej Štrbe sestru Eriku Blažkovú,
bývalú dirigentku nášho cirkevno-zborového
spevokolu. Vzájomne sme sa potešili a povzbudili v srdečnom rozhovore a čitateľom odovzdávame milý pozdrav pre všetkých od sestry
Eriky aj želanie Božieho požehnania.

Konferencia Misie na Níle 2018
Zuzana Valeková
V sobotu 10. marca sa v Prešove, v sídle Biskupského úradu VD ECAV, konala Konferencia Misie na Níle (MN) – jej slovenskej pobočky. Do praktickej služby tejto misie je zapojená
aj naša zborová diakonia, a tak sa konferencie
zúčastnili štyri sestry z nášho zboru.
Účastníkov privítala sestra farárka CZ
ECAV Liptovský Peter Daniela Mikušová,
ktorá vedie slovenskú pobočku MN a poďako-

vala sa všetkým akokoľvek pomáhajúcim tejto
misii. Potom nasledovala úvodná pobožnosť,
ktorú mal brat farár z Marhane Martin Chalupka a v kázni sa zameral na tohtoročné heslo
Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody
života (Zj 21,6). Ja dám – Pán Ježiš je láskavý,
dáva nám svoju milosť, stará sa o nás. Vysmädnutému – Pán Ježiš vidí, že človek je v tomto svete vysmädnutý a utrápený a On sa naň
zameriava vo svojej láske. Zadarmo – vo svete je tvrdé pravidlo niečo za niečo a pritom
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sa mnohí snažia obchodného partnera oklamať... ale nie tak Pán Ježiš, lebo On úprimne
dáva, neklame a nežiada náhradu za svoju lásku. Z prameňa vody života – sám Pán Ježiš je
prameň vody života... inými slovami On nám
dáva silu pre život tu na zemi, ale ešte nad to,
svojich verných očakáva v nebesiach, kde ich
uvedie do večného života v spoločenstve s Ním
a s Jeho i naším Otcom.
Potom nasledovala krátka scénka, v ktorej
nám mladí ľudia z biblickej školy MN ukázali, aká dôležitá je motivácia pre službu Pánovi
Ježišovi Kristovi. Misionárov nemá viesť túžba
po dobrodružstve, poznávaní cudzích krajín,
či, nebodaj, po zmene nudného spôsobu života – prvoradá musí byť túžba prinášať radostnú
zvesť o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, teda evanjelium, tým, ktorí o Ňom ešte nepočuli. Mladá
sestra Mária svedčila o tom, ako ju Boh povolal
do služby v Afrike cez prácu v MN a vyznala,
že hoci je to ťažká služba, v jej srdci je radosť
a odhodlanie zotrvať v tejto práci šírenia zvesti
o Pánovi Ježišovi Kristovi.
Potom sa ujal slova dlhoročný pracovník
v MN Emanuel Lippuner, syn rodičov-misionárov v Afrike. Myslí si, že Ježiš Kristus
žije vo veriacich kresťanoch a to je výzva robiť
dobre v Ježišovom mene. Často býva situácia
iná ako očakávame, treba však pracovať ako
to chce Pán Ježiš. Ľudia v Afrike potrebujú
v prvom rade Pána Ježiša Krista a MN podporuje domácich v ich aktivitách. V Tanzánii

4

majú vzdelávacie centrum pre mladých, lebo
majú pred sebou zlú budúcnosť, najmä, keď
prijmú evanjelium o spasení a uveria v Ježiša
Krista (dobrý/správny moslimský otec môže
svoje dieťa pre to aj zabiť). V centre takýmto
veriacim pomáhajú vziať svoj život do vlastných rúk. Napríklad Salim, ktorého rodičia ani
nedali do školy, je v centre teraz vedúci učiteľ
pre poľnohospodárstvo a úprimne slúži Bohu.
Mladí sa učia práci na poli, v dielňach pracovať s drevom aj kovom, ženy sa učia šiť (aj
na slovenských šijacích strojoch), lebo keď sú
vyhnaní zo svojej rodiny, musia sa naučiť všetko správne robiť. Pritom je veľký dôraz položený aj na duchovnú výchovu a robia to radi.
Škola je uprostred konfliktnej situácie, preto je
tam ťažká práca. Snažia sa však domáci i pracovníci MN a dôležitá je aj finančná podpora
z Európy. Emanuel to zhrnul slovami: žasneme
nad nimi v kladnom i zápornom zmysle a všetci
sa spoliehame na Pánovu pomoc.
Mária, mladá pracovníčka MN informovala o projekte Ruka v ruke. Je to vlastne príprava/balenie pletených vecí do kontajnerov
a robí sa u nás, v tábore Súš pri Starej Turej.
Mária vyzvala aj prítomných na účasť alebo
na sprostredkovanie pomoci pre túto prácu.
Dostali sme informáciu, že náklady na jeden
kontajner sú asi 10-tisic Švajčiarskych frankov
a lode s kontajnermi ohrozujú aj piráti pri somálskom pobreží, preto sa tešia, keď sa kontajnery podarí doručiť na miesto.
Zaujímavé bolo aj svedectvo ďalšieho mladého švajčiarskeho misionára Petra. Ponúkli mu prácu s deťmi v tábore v Kirgizsku, ale nevedel
si predstaviť svoju misiu, keďže neovláda ruský jazyk. Zdráhal sa preto,
ale keď aj po mesiaci bolo stále jedno miesto do tábora voľné, vnímal to
tak, že to je Božie riadenie a že to je
pre neho pripravená príležitosť. Pri-

Máj - Jún

hlásil sa teda, porúčajúc všetko do Božích rúk.
Keď leteli do Kirgizska, lietadlo malo medzipristátie v Moskve. Tam sa zoznámil s asi 20-člennou skupinou mladých Kórejčanov, s ktorými
mohol komunikovať po anglicky. Pri rôznych
témach sa ich Peter spýtal či poznajú kresťanstvo a Pána Ježiša Krista a pritom vyznal, že on
je veriaci kresťan. Zo skupiny Kórejčanov padla
otázka prečo si myslí, že kresťanstvo je to správne náboženstvo. Petrovi sa tu otvoril priestor,
aby mohol povedať celé evanjelium a mladí ľudia ho prijali. Peter vtedy pochopil, že ho Boh
poslal do tohto lietadla práve pre zvesť evanjelia
mladým Kórejčanom a pobyt v detskom tábore
bol potom ďalší bonus misijnej práce.

Emanuel Lippuner na záver povedal, že
chce informovať aj o problémoch pri práci
MN, aby sme sa presvedčili, že Boh naozaj
pomáha. Miliardy dolárov sa investujú na odstránenie problémov, ale náš svet sa stáva stále
chudobnejší. Môžeme sa pýtať: Zlepší sa to? My
kresťania robíme dosť a správne? Robíme a pomáhame z Božej lásky, alebo z našej ľudskej? Sú tiež
prípady slabostí, chorôb či zlyhania misionárov
a niektorí sú, žiaľ, aj neverní. Emanuel zdôraznil, že sa snažia veci pustiť zo svojich rúk a nechať
konať najmä Pána Ježiša Krista. Veľmi prosil
o vytrvalé modlitby a priazeň prostredníctvom
praktického zapojenia sa do pomoci, ale aj finančnými zbierkami pre MN.

ProChrist 2018
Zuzana Valeková
V zborovej miestnosti sme od 13. do 19.
marca každý podvečer sledovali prenosy
ProChrist 2018. Po troch rokoch boli opäť
z Nemecka, konkrétne z Bachovho mesta Lipska (organizátori oznámili, že je prihlásených
až 500 prenosových miest). Hlavná téma tohtoročného ProChrist-u bola Apoštolské vierovyznanie, spájajúce nás s ostatnými kresťanskými
konfesiami. Je to vyznanie
viery v Boha, ktorý stvoril
svet a ktorý každého človeka nekonečne miluje.
NE-UVERITEĽNÉ?...
Ako to vnímame? Je to
neuveriteľné či uveriteľné?
Moderátori
večerov
boli kresťanská aktivistka
Elke Wernerová a evanjelický farár Steffen Kern.
Na úvod prenosu vždy
zaznelo Krédo. Rozhovory s veriacimi ľuďmi

a ich svedectvá boli popretkávané umeleckými
vstupmi hudobnými, hereckými či športovými. Vždy na záver večera, pri svietiacom kríži,
zaznela výzva k modlitbám a odovzdaniu sa
do Božích rúk. A v našom prenosovom mieste
sme vyzbierali 114 Eur, ktoré brat farár Michal
Findra odoslal na konto ProChrist-u.
Prvý večer: Boh ma miluje. Tému uviedla
anketa medzi deťmi, ktoré úprimne vyznávali,
že majú rady svojich rodičov, ale zároveň cítia,
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že sú milované svojím otcom či matkou.
Hlavný príbeh divákom povedal Benjamin
Hudsen, Nemec, momentálne žijúci v Španielsku. Narodil sa v Dominikánskej republike, ale
jeho rodičia sa rozviedli. Matka bola aktívna
v cirkvi a misii, a tak aj Benjamin začal chodiť na stretnutia mládeže. Po smrti svojej maminky si kládol otázky prečo sa to stalo, prečo
sú choroby, prečo sa rodičia rozišli. Vďačí však
Bohu, že si ho pritiahol k sebe, naučil ho modliť sa, v modlitbách sa stíšiť a počúvať čo Boh
hovorí v Písme svätom... Benjamin na záver
vyznal: Boh nás má rád – mal som otca, potom
otčima, ale vždy a všade je so mnou môj Boh;
Jemu dôverujem, urobil som skok viery – spolieham sa len na Neho v celom svojom živote.
K téme milujúceho Boha pripomenula Elke
Wernerová biblické podobenstvo o otcovi, ktorý stále čakal svojho strateného syna. Mnohí sa
Bohu stratili, ale túžba po Božom domove je
v nás stále, ako to vyjadril sv. Augustín: Duša
človeka je nespokojná, kým nespočinie v Bohu.
Túžba priviedla aj nešťastného syna domov.
My tiež môžeme zažiť lásku Boha, stelesnenú
v Ježišovi Kristovi, ktorý za nás zomrel na kríži. Stále je príležitosť vrátiť sa domov, kde nás
čaká Boh Otec... my nemôžeme plnohodnotne
žiť bez tohto vzťahu, preto sa usilujme o stále
spojenie s Bohom cez Písmo sväté a úprimné
modlitby!
Druhý večer: Boh ma chce. Kapela ProChrist uviedla tento večer piesňou Nebeský Bože,
Tvorca všehomíra. Farár Steffen Kern povedal,
že Boh stvoril krásny svet, do ktorého stredu
postavil človeka – Boh tak ukázal, že nás/mňa
chce. Neprestávame žasnúť nad Božím stvorením, potvrdil aj astrofyzik Heino Felcke, ktorý
povedal, že nikdy nebudeme všetko vedieť. Vesmír a svet tu nie sú naveky, majú svoj začiatok a koniec. Boh bol na počiatku a On nie
je mŕtva hmota, lebo je Stvoriteľ a my s Ním
môžeme mať vzťah, ktorý nazývame viera.
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Prečo Boh stvoril človeka? Prečo sme tu? Prečo Boh oživil mŕtvu hmotu? Prečo to zrnko
prachu-človek vo vesmíre žije v spoločenstve,
dokáže sa s inými rozprávať tak, že si rozumejú, vytvárajú vzťahy aj materiálne hodnoty? Je
to jasný zázrak! Heino Felcke to jasne všade
prezentuje... ako vedec je zvedavý a aj vo viere
je rovnako zvedavý. Boh je pre neho dôležitý
a pochopil, že mu je blízky v Pánovi Ježišovi
Kristovi. Učí sa teda od Pána Ježiša, číta Bibliu,
zhovára sa s inými veriacimi o viere v trojjediného Boha. Rozmýšľaj prečo je Boh dôležitý
pre Teba a buď Jeho človekom – v Ježišovi je
Boh neuveriteľne láskavý a je veľmi blízko nás.
Na záver S. Kern zdôraznil, že svet je pestrý, ale pritom v dokonalej harmónii. Ľudia
nevznikli náhodou! Stvoril nás Boh a, popri
vzájomných vzťahoch, môžeme mať aj blízky
vzťah s Bohom. Boh nás stvoril na svoj obraz,
preto máme dôstojnosť, ktorú nemôžeme stratiť a majú ju aj všelijako postihnutí a chorí ľudia! Musíme uznať, že na tomto svete sme veľa
pokazili a stále viac ničíme veci i prírodu – a to
sa volá hriech! Boh je napriek tomu s nami,
miluje nás, stojí pri nás. Ukázal to vo svojom
synovi Ježišovi Kristovi, ktorý na tento svet
prišiel nie preto že sme dobrí a milí, ale preto
že je tu mnoho hriechu-pokazených vecí. Boh
povedal: Staré veci sa pominuli a nastali nové
v Pánovi Ježišovi. On zomrel za nás, aby sme
my mali nový začiatok. Modlime sa, Boh je tu,
počuje nás, je pripravený začať s nami odznova a Kristov kríž je miesto, kde sa Boh dotkol
zeme... tak sa mu zverme, On nás čaká a počuje, keď sa k Nemu úprimne modlíme!
Tretí večer: Boh ma hľadá. Hľadanie je
v našich životoch veľká téma. Vyvstáva otázka
čomu verím? Nech sa na konci týždňa otáznik
zmení na výkričník: Verím trojjedinému Bohu!
Veľký Boží človek Dietrich Bonhoefer povedal: Ľudia, vo svojom trápení verte v trpiaceho
Boha, ktorý na kríži trpel omnoho viac ako my
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trpíme. Elke Wernerová pripomenula príbeh
z Biblie o Zacheovi. Ježiš ho našiel aj na strome
a potom vošiel do jeho domu. Takže, aj k nám
môže Ježiš Kristus prísť... a aj na nás záleží či
to bude príchod len na jednu návštevu alebo
nastálo!
Potom nasledoval rozhovor s Yassirom
Erricom, kedysi militantným islamistom
zo Severného Sudánu, ktorý je teraz veriaci kresťan. O svojej ceste ku kresťanskej viere
uviedol, že keď mal šesť rokov, otec ho odviedol do moslimskej školy v púšti, aby sa tam
učil Korán a prišiel po neho až o desať rokov.
Pre malého Yassira to bolo ťažké obdobie odlúčenosti od blízkych a štúdium bolo náročné i prísne, takže sa z neho stal presvedčený
moslim. Slovo džihád má význam usilovať sa,
modliť sa, ale znamená aj vojnu/boj proti nemoslimom. Spolu s ďalšími kamarátmi takmer
na smrť dobili kresťana, na čo bol vtedy hrdý,
no teraz sa za to hanbí. Potom mal zážitok
v Chartume v nemocnici, kde, napriek mnohým modlitbám, Alah nevyliečil dieťatko
(bolo z Yassirovho príbuzenstva). Boli tam
však aj egyptskí kresťania, ktorí sa spýtali či sa
môžu pomodliť za dieťa oni k svojmu Bohu...
bolo im to umožnené a dieťa sa uzdravilo. To
bol pre Yassira taký silný zážitok, že prijal Pána
Ježiša Krista za svojho Boha. Zo strany rodiny
prišlo nemilosrdné zavrhnutie (dokonca otec
vystrojil Yassirovi pohreb na znak toho, že jeho
syn zomrel pre Alaha). Stalo sa však, že po čase
stretol kresťana Zachariasa, ktorého pred rokmi dobil skoro na smrť, a ten mu povedal, že on
sa odvtedy za neho vytrvalo modlil... Yassir tak
mal ďalší dôkaz, aký silný, zasahujúci a živý je
Boh kresťanov. Na záver vyznal, že ako moslim
bol otrok Alaha, ale ako kresťan je Božie dieťa
a v tom je veľký rozdiel!
Elke Wernerová pripomenula, že sme sa
od Boha vzdialili už v raji, ale Boh nás stále
hľadá, ako Ježiš hľadal Zachea – On aj na nás

volá po mene a chce byť s nami v našom dome,
lebo On je most k Bohu a k Nemu môžeme
prísť takí akí sme! Pamätajme, že On povedal:
Keď ma budete hľadať, dám sa vám nájsť!
Štvrtý večer: Boh ma zachraňuje. Elke
a Steffen si pozvali na rozhovor Daniela Böckinga, šéfredaktora populárneho nemeckého
časopisu Bild, ktorý napísal knihu o tom, ako
Boh zmenil jeho život a na základe toho je
presvedčený, že „trocha viery“ neexistuje. Bol
v tíme, ktorý zachraňoval obete zemetrasenia na Haiti v r. 2010, potom bol zachraňovať
aj zavalených baníkov v Chile, kde sa podarilo všetkých 30 baníkov zachrániť. Zažil, že sa
konali celé dni pobožností, na ktorých ľudia
prosili Boha o pomoc a potom ďakovali za záchranu. Daniel začal čítať Bibliu a uveril celým
srdcom v Boha. Z Novej zmluvy spoznal, že
Pán Ježiš je úžasný a že sa nedá veriť len trochu, len raz za týždeň v kostole... prežil skutočné obrátenie, vyznal hriechy a zažil prítomnosť
Boha v sebe. Povedal o tom aj svojej manželke,
ona bola nadšená a teraz sa tešia zo spoločnej
viery. Povedal o tom aj v zamestnaní, napísal
o tom článok aj do Bildu... Písmo sväté hovorí,
že o svojej viere máme hovoriť, a tak neváha
verejne vyznávať Pána Ježiša Krista.
Steffen Kern uviedol príklad, že pri smrti
svojich rodičov, deväť pozostalých detí na parte
uviedlo, že: sme najmilovanejšie Božie deti. Sme
len lístok vo vetre? Sme stále medzi smútkom a radosťou? Zabudol na nás Boh? Ateisti tvrdia, že Boh neexistuje, keď toleruje zlo
vo svete. On však prichádza do nášho sveta,
aby nás zachránil! Na Ježišovom kríži je všetka bieda, utrpenie, hriech a my máme Ježiša
Krista, ktorý nás zachraňuje! Útecha je veľké
tajomstvo... Spomenutí zomretí rodičia boli
radostní, lebo vedeli, že patria Bohu, rovnako ako ich deti, alebo aj zachránení v Haiti či
v Chile. Niekedy sa zdráhame prijať dar a, žiaľ,
aj dar spasenia v Ježišovi Kristovi! Čítajme si
7
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Žalmy, veď aj Pán Ježiš sa stotožnil so slovami žalmu! Skúsme sa oddať Bohu... tých deväť detí sa o zosnulých rodičoch vyjadrilo: my
vieme, že vám je tam dobre... to je nádej, že sú
doma-v nebi. A kde budeme my, keď zomrieme? Máme nádej, že existuje cesta: cez utrpenie do neba; neodmietajme Boha, povedzme
mu Áno! Vieru treba zažiť a je to ako plávanie
– treba sa odvážiť skočiť a uvedomiť si, že nás
voda nesie! Ježiš Kristus aj nás nesie, On je cesta domov do neba, k Jeho aj nášmu Otcovi!
Piaty večer: Boh ma obdaruje. Darčeky sú
znak toho, že nám obdarovaný nie je ľahostajný. Ježiš Kristus nám svojím vzkriesením daroval večný život – On vstal z mŕtvych, tak aj my
vstaneme z mŕtvych, a preto máme nádej, že
náš život má zmysel. Hosť večera bol Roland
Werner, afrikanista, ktorý je veriaci a venoval sa
aj z mŕtvych vstaniu Ježiša a skúmaniu Písma
svätého. Jednoznačné je, že Ježiš zomrel, bol
pochovaný a vstal z mŕtvych, ako to vyznávame
v Kréde. O tom, že je to pravda, svedčí Písmo
sväté, ktoré zaznamenáva všetky skutočnosti
Ježišovej smrti ukrižovaním, jeho pochovania
do hrobu a slávneho z mŕtvych vstania. Písmo
sväté okrem toho popisuje aj množstvo ľudí,
ktorí tieto veľké veci videli, zažili a dosvedčili.
Na základe toho v Neho mnohí uverili a deje
sa tak cez veky dodnes. Vzkriesenie Ježiša
Krista bola nevyvrátiteľná skutočnosť a zvesť
o nej rýchlo prenikla do celej Rímskej ríše –
vzkriesený Ježiš robil zázraky a robí ich aj dnes.
Mnohé problémy sa vyriešia, keď človek uverí
v Ježiša Krista. Smrť je hrozná skutočnosť, je to
trest za hriech. Ale Boží Syn premohol smrť,
preto aj my môžeme žiť s Ním večne a On je
záruka toho, že po smrti prichádzame k Nemu
bez akéhokoľvek „filtrovania“. Pamätajme: kto
má Ježiša Krista, má život! Dnes sú ľudia pyšní,
že si vystačia sami, ale v závere života sú potom
sklamaní a frustrovaní, lebo my potrebujeme
poznať dôvod prečo sme boli povolaní do ži8

vota! Márii z Magdaly viera v Ježiša otvorila
život, ale keď zúfalá išla k hrobu svojho Pána
a uvidela tam anjela, ktorý povedal Nebojte
sa!, získala odvahu, radosť a slobodu. Viera je
z počutia a odvaha je strach, ktorý sa modlí!
Viera dáva radosť a Mária sa tešila. Aj my sa
tešme... smiať sa smrti do očí, to je veľkonočný smiech! Kedy tvoja duša tancovala? Tešme
sa, choďme, hovorme o Kristovom vzkriesení
všetkým, napriek tomu, že všetkému nerozumieme! Viera dáva aj slobodu. Je taká chybná predstava, že viera zväzuje, preto to ľudia
odsúvajú na čo najneskôr... ale opak je pravda
– viera v Pána Ježiša Krista oslobodzuje!!!
Iste, niektoré náboženstvá (aj s kresťanským
nádychom) zväzujú, ale úprimná viera v Ježiša Krista oslobodzuje!!! Aj Mária od hrobu
odchádzala radostná a slobodná a na ceste
stretla samého vzkrieseného Ježiša! Jej radosť
sa stupňuje – a taký je život s Pánom Ježišom
Kristom! Vďaka, Kriste, že si za mňa zomrel,
aby som s Tebou žil/žila! Každý, kto verí má
Syna Božieho a On mu dá večný život!
Šiesty večer: Boh ma motivuje. Černošská
speváčka Judy Beiley spievala: Veríme v Boha,
máme Boha a vieru, v ktorej vytrváme. Judy pomáha utečencom a robí aj iné projekty v Tanzánii, Senegale a inde. Hovorila, že v tamojších
podmienkach zázrak je čistá voda a podobne
aj škola... a vyzvala ľudí, aby pomáhali tiež!
Láska nami hýbe, dáva nám možnosť urobiť
niečo pre iných... dobrovoľníci sú veľmi cenní.
Ďalší hosť Frank Heinrich, poslanec Bundestagu a člen výboru pre ľudské práva, je dôstojník
Armády spásy, ktorej zakladateľ si uvedomil,
že mimo kostolov je veľa biedy a začal prakticky pomáhať. Ide o boj proti obchodovaniu
s bielym mäsom, s ľudskými orgánmi, nútenou prostitúciou, a i. Venuje sa aj dodržiavaniu
práva na náboženskú slobodu. Frank uviedol,
že najväčší počet samovrážd (nielen v Nemecku) je na štedrý deň, t. zn., že ľudia sú hladní
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po láske. Boh ho motivuje, aby lásku odovzdával ďalej, a tak by sme to mali robiť všetci, lebo
sme motivovaní Božou láskou k nám. Steffen
Kern povedal, že ProChrist vybral tri projekty,
v ktorých chce tento rok pomôcť. Dva sú v Nemecku a jeden v Južnom Sudáne – Centrum
dobrej nádeje na pomoc prenasledovaným kresťanom. Všetci môžeme prispieť prostredníctvom
zbierok na prenosových miestach.
Elke Wernerová povedala, že Trojica je
pre nás ľudí ťažko pochopiteľná. Na druhej
strane však, ak by sme Boha dokázali úplne
pochopiť, bol by to len nami vymyslený boh.
Počuli sme svedectvo ženy, ktorá uverila Pánovi Ježišovi ako 17-ročná. Bola na jednom
stretnutí, kde sa modlili k Pánovi Ježišovi
a ona ho nepovažovala za Boha, preto si pomyslela: Ako sa môžu modliť k človeku? Ale
prítomní sa úprimne modlili aj za tých čo nemohli prísť, o ktorých mali starosť. Zrazu pocítila a uvedomila si, že Boh sa môže o ňu zaujímať a keď si na kresťanskú akciu pripravovala
text z Ezechiela o kamennom a mäsitom srdci,
to ju zasiahlo, dala svoje srdce Bohu a odvtedy
mu patrí úplne. Boh hovorí, že potrebujeme
túto operáciu srdca, ale, ako pred operáciou
v nemocnici, musíme sa dobrovoľne rozhodnúť či s tým súhlasíme. Kresťania odovzdali
svoje životy Bohu a majú posolstvo spasenia
pre ostatných.
Vo veci chápania Svätej Trojice sme ako
dieťa v lone matky pred pôrodom: ono totiž
nevie, že má veľkú ochrankyňu-matku a že
cez pôrodné cesty sa musí narodiť do nového života, o ktorom tiež nemá ani poňatie.
Ježiš Kristus nás pozýva držať sa Jeho silnej
prebodnutej ruky, ktorá hovorí o láske Boha
k nám. Pevne sa jej chyťme, je to pre život viery to najdôležitejšie! Rozhodujúce je, či chceme prejsť týmto životom k Bohu do večnosti... On nás povzbudzuje: Neboj sa, neobzeraj
sa, Ja som s tebou!

Na záver prenosu sme od brata farára
Michala Findru dostali malý suvenír-krížik
zo špajdlí... ak ho zovrieme do dlane, pocítime pichnutie a to nám má pripomenúť
utrpenie Ježiša Krista na golgotskom kríži
za naše hriechy.
Siedmy večer: Boh ma očakáva. To je príjemná správa pre nás, preto sa máme radovať! Počuli sme svedectvo matky štyroch detí
a dvoch vnúčat. Po vysokoškolskom štúdiu
sa vydala, venovala sa rodine a veľa pracovala
ako dobrovoľníčka. Po smrti manžela ochorela
na rakovinu hrubého čreva, ktorá sa rozšírila
aj na iné orgány, takže už dva roky dostáva
chemoterapiu... má sa dobre, ničoho sa nebojí, dôveruje Bohu a dokonca si pripravuje
aj priebeh vlastného pohrebu. Pán Ježiš povedal: Poďte ku mne, ja vám dám odpočinok. Ďalšie
svedectvo podal Arne Kopfermann. Pri ceste
z rodinného výletu havarovalo ich auto, ktoré
Arne riadil, nesprávne odbočil a spôsobil haváriu. Pri havárii sa ťažko zranila dcéra Sara,
ktorá napokon zomrela. Arneho to veľmi bolelo a len viera v Boha mu pomohla vyrovnať
sa s ťažkou situáciou. Teraz verí, ba je si istý, že
Sara žije v inom živote a to mu umožňuje žiť
spokojne. Vraví, že viera a smútok sú dve strany jednej mince: smútok nesmie obmedzovať
vieru a opačne viera smútenie. Arne vraví, že
každý to prežíva inak, on má rád cirkev, lebo
mu približuje mystérium Boha. Zo židovskej
náuky sa mu páči poučka: Nemusíš odhaliť všetky tajomstvá, dôležité však je klásť tie
správne otázky!
Steffen Kern dal otázky: v čo možno dúfať
a čo možno očakávať? Pri súčasnom poznaní
a pod vplyvom Kantovej filozofie ľudia ťažko
veria biblickým príbehom. Predstavte si dlhú
chodbu s obrázkami z vášho života... skôr-neskôr vám napadne otázka: kam idem? Aj ateisti vravia, že bez nádeje človek nemôže žiť a ak
prestanete dúfať, príde potom to najhoršie!
9
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Pán Ježiš Kristus pred svojou smrťou povedal,
že ide do domu svojho Otca a pripraví nám
miesto, t. zn., že náš domov je v nebesiach. Ježiš Kristus tiež povedal, že On je cesta, pravda
i život – a iná cesta domov k Bohu nie je, aby
tá dlhá chodba nášho života mala dobrý koniec,
aby neskončila prázdnotou! Boží Syn zomrel
za nás, aby preklenul priepasť medzi nami a Bohom. Musíme byť otvorení: Boh raz bude súdiť
ľudí, nik pred Ním nemôže obstáť... ale v tej
chvíli príde Ježiš Kristus ako obhajca a povie: Ja
ho/ju poznám, zomrel som za neho/ňu, za jeho/jej
hriechy! Poďme k Pánovi Ježišovi Kristovi, držme sa ho ak mu patríme, odovzdajme mu svoj
život, aby sme prišli do novej krásnej krajiny!
Podľa posledných slov Žalmu 23 tam budeme
bývať naveky! Máme takúto istotu?
Na záver ProChristu 2018 Elke a Steffen
zdôraznili výrok Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie
a život, kto verí vo mňa bude žiť aj keď umrie!...
a zaželali všetko dobré na ceste smerom k nebu!
Sestra Anna Barillová zaznamenala modlitbu a povzbudenie, ktoré zneli na záver každého

večera ProChrist-u: Pane Ježiši, ďakujem, že
ma miluješ. Otváram Ti svoj život. Priznávam
svoju vinu a prosím o odpustenie. Ďakujem Ti, že
si zomrel za mňa na kríži a že si niesol za mňa
moju vinu. Uznávam Ťa ako Pána môjho života. Od dnešného dňa Ťa chcem nasledovať so všetkým čo som a čo mám. Ďakujem a vyznávam, že
teraz už patrím Tebe úplne. Premeň ma na nástroj Tvojho pokoja. Amen.
Keď ste sa vo svojom srdci modlili túto
modlitbu, môžete si byť istí, že Boh počuje,
keď sa modlíme. On sám nám to prisľúbil, pretože je živý Boh, ktorý nás vždy počuje. Je náš
Otec, ktorý sa o nás zaujíma, ktorý sa o nás stará, ktorý kráča spolu s nami. Obetoval svojho
syna Ježiša, aby sme my mohli žiť. Ježiš sa vzdal
všetkého, aby nám daroval život. Na tretí deň
vstal z mŕtvych a otvoril nám cestu do večného
života. Poslal nám verného radcu Ducha Svätého. Boh nám je celkom blízko. On je niečo
viac a za tým sa skrýva význam – viera, nádej,
láska. S Bohom môžeme mať vzťah už v tomto
živote a toto spojenie nezničí ani smrť!

Konferencia MoS ECAV 2018
Anna Barillová
Tohto roku sa konferencia MoS ECAV
konala od 6. do 8. apríla v CZ ECAV Badín.
Účastníci – a medzi nimi i my, A. Barillová
a A. Uličná – boli veľmi milo prijatí aj v mieste ubytovania, ktorým bol Kňazský seminár sv.
Františka Xaverského patriaci rímsko-katolíckej cirkvi.
V sobotu boli pripravené štyri semináre.
Jeden z nich bol zameraný na Kľúčové dôrazy
pre cirkev dnes. Prednášal kaplán Peter Mozola, riaditeľ Univerzitného pastoračného centra
Mosty z Bratislavy. Sme cirkev putujúca, bojujúca a hľadajúca smer. Všetko platí rovnako
v cirkvi, manželstve, spoločenstve i v rodine.
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Predstavme si v byte päť izieb. Do každej
vojdeme dverami a nimi pozývame aj iných
do spoločenstva rodiny. 1. Tradície: Má to byť
cirkev/izba plnosti, lebo z nej vychádza cirkev
zdravá a hrdá. Aj mladá generácia je telo Kristovo, pokračujúce v duchovnom zápase podľa
príkladu Pána Ježiša Krista. 2. Premena: Máme
zažiariť ako svetlo, ktoré ukazuje cestu. Ježiš je
stále ten istý, no poznáme Ho aj premeneného. Stále sme vťahovaní do vzťahu s Ním prostredníctvom viery v Neho. 3. Božie slovo: Ono
k nám hovorí cez Bibliu a my ju máme odovzdávať ďalším pokoleniam. Pán Ježiš mnoho vykonal a stále koná. Obetoval sa za nás
na kríži. Boh Ho na tretí deň vzkriesil z mŕtvych, aby nás vykúpil od večnej smrti a diabol-
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skej moci. Tým dokázal svoju moc a my máme
nádej večného života. 4. Božie ticho (oblak):
Oblak prišiel na učeníkov a je tu prítomný
aj dnes, bez nášho pozvania. Ten oblak Božej
prítomnosti často prehlušujeme. Nechceme
počuť čo prostredníctvom Ducha Svätého neraz hovorí a že nás napomína ku konaniu dobra. 5. Emócie: V cirkvi prežívame radosť, že sme
kresťania a môžeme vychovávať aj deti vo viere
v Ježiša Krista. Niekedy pociťujeme aj smútok,
ale máme slobodnú vôľu rozhodnúť sa radostne kráčať v šľapajach Ježiša Krista.
Niekedy máme chuť zatvoriť jednu či viac
izieb. Ale ktorú? Tradície nesmieme vynechať,
lebo nie každý zažije znovuzrodenie. Zamyslime sa či aj v našich životoch nie je Boh neraz
odstavený na vedľajšiu koľaj. Musíme Mu viac
dôverovať, veď len v Ňom máme nádej večného
spasenia. Niekedy nevládzeme bolesť premáhať
tichom, Boh však počuje aj naše vzdychanie.
Osvojené nápevy piesní a naspamäť naučené
state z Božieho slova veriacemu človeku neraz
uľavujú bolesti, zaháňajú smútok a sú osvedčená opora v súžení. Boh nám zasľúbil, že nás

miluje večnou láskou, že nás neopustí a bude
s nami až do skončenia sveta. Máme sa Ho báť
a máme Ho vo viere milovať...
Prednášku Duchovná výzbroj mal brat Mikuláš Lipták na základe textu Preto vezmite
na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať
v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. (Ef 6,13).
Celá výzbroj Božia pozostáva z opasku pravdy, panciera spravodlivosti, obuvi evanjelia pokoja, štítu viery, meča Ducha Svätého
a prilby spasenia.
V sobotnom večernom programe, nazvanom Podľa Božej mapy, svojimi piesňami poslúžil brat farár Roman Dovala so svojimi dcérkami Kristínkou a Klárikou.
Priebeh celej konferencie bol Pánom požehnaný čas v spoločenstve sestier a bratov,
prežitý pri modlitbách, Božom slove a piesňach na Božiu slávu. Všetkým organizátorom
i prednášajúcim patrí srdečná vďaka. Rovnako
aj nášmu cirkevnému zboru, ktorý nám umožnil zúčastniť sa tejto konferencie. O rok, ak Pán
Boh dá, bude v Liptovskom Hrádku jubilejná
30. konferencia MoS.
Sestra Anna Uličná pripája modlitbu. Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti
za nesmiernu lásku, milosť a dobrotu,
ktorú nám denno-denne preukazuješ.
Mnohokrát Tvojou láskou pohŕdame, ale Ty, skrze svojho ukrižovaného
Syna, nám dokazuješ svoju veľkosť
a nekonečnú lásku. Daj, aby sme si
Tvoju lásku a milosť vážili a pomôž
nám úprimnou vierou prijať zvesť
o odpustení a spasení. Nedopusť, aby
sme na Teba zabúdali, ale mali stále
na pamäti Tvoje slová Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, lebo
Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou kamkoľvek pôjdeš.
Ďakujem Ti Otče, že sme sa
mohli zúčastniť konferencie v Badí11
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ne, čo nás veľmi duševne posilnilo a obohatilo. Ďakujem za brata farára Romana Dovalu,
za jeho obetavú službu všetkým prítomným
a spríjemnenie večera aj s jeho dcérami. Sprevádzaj ich, Bože, kamkoľvek povedú ich kroky, veď Ty sám najlepšie vieš, ako veľmi sú Ti
oddaní. Požehnaj celý badínsky cirkevný zbor,
aby rástol a upevňoval sa na Tvoju slávu. Ďakujem všetkým za prednášateľov, ktorí nás počas konferencie viedli a prosím, vypočuj naše
modlitby.
Nech sa naša ECAV posilňuje a rastie
doma i vo svete, veď o to sa vždy snažili aj ge-

nerácie našich predkov. Pomôž tým, ktorí Ťa
hľadajú, aby prichádzali do spoločenstiev cirkevných zborov, aby sme tak rástli ako Božia
cirkev v službe Tebe i sebe navzájom. Drž
svoju ochrannú ruku aj nad naším popradským zborom, posilňuj všetkých jeho členov
aj predstaviteľov. Daj pevné zdravie a čisté srdce aj naším duchovným, aby boli naďalej dobrými pastiermi zvereného stáda podľa príkladu
Pána Ježiša Krista.
Hospodine, počuj moju modlitbu, naslúchaj
môjmu úpeniu, vyslyš ma pre svoju vernosť,
pre svoju spravodlivosť. Amen.

Biblia na cestách
Zuzana Valeková, Edita Grigerová
Pred časom sme na stretnutí nášho Modlitebného spoločenstva dostali informáciu
o projekte Biblia na cestách. Je to viacročná
(od r. 2013) putovná výstava Biblií, ktorú sme
sa rozhodli navštíviť. Dve sestry (E. Grigerová a Z. Valeková) teda 9. apríla vycestovali
do Stropkova, kam nás ráno odviezol autor a gestor výstavy pán Milan Šurman (člen
Cirkvi adventistov siedmeho dňa) z Gerlachova. Sme mu vďačné aj za podrobný a zaujímavý
výklad pri prehliadke Biblií. Prežili sme Pánom požehnaný deň a príjemný
výlet do mestečka, kde sme boli
po prvý raz. O výstave ponúkame niektoré fakty.
Projekt Biblia na cestách
v Slovenskej republike bol inšpirovaný výstavou Biblií v Českej
republike. Usilovná snaha organizátorov priniesla výsledky
v zozbieraní asi 40 kusov starých výtlačkov Biblií, spevníkov,
modlitebných kníh, kancionálov
a katechizmov v časovom roz12

medzí rokov 1693 až 1890. Ďalšia časť kníh
(asi 50 kusov) sú zaradené ako mladšie a posledná časť kníh sú nové súčasné knihy, ktoré
predstavujú Bibliu v jej mnohojazyčných úpravách vrátane detských ilustrovaných kníh.
Výstava Biblií má za úlohu priblížiť Bibliu-knihu kníh, nielen z historického pohľadu,
ale predovšetkým priblížením jej posolstva súčasnému človeku. Návštevníci si môžu prezrieť
vyše 200 exponátov, napísaných v rôznych svetových jazykoch.
Najstarší exponát výstavy je po latinsky
napísaná Vulgata, Biblia z r. 1693. Ďalej tzv.
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hallské vydanie Biblie z r. 1722 v staročeštine, ktorú vydal Matej Bel a Daniel Krman.
Ozdobným „švabachom“ je písané tzv. gdanské
vydanie Biblie v poľskom jazyku, z r. 1726.
Veľmi starý a vzácny je pergamenový zvitok Tóry, zachránený pred komunistickým
režimom z budovy synagógy, na ktorom je
v hebrejčine opísaná časť knihy Deuteronomium (5. kniha Mojžišova). Ďalší unikát je
Biblia vydaná v USA v počte len troch kusov!
Váži takmer 10 kg a každá zo 66 kánonických
kníh je vytlačená v inom svetovom jazyku.
Kniha je zapožičaná na dva roky zo švajčiarskeho mesta Bern.
Z nových kníh je zaujímavá luxusná tzv.
Biblia Dalí s ilustráciami slávneho španielskeho surrealistického maliara Salvadora Dalího.
Táto Biblia váži 17 kg a na Slovensku je len
333 kusov. Ďalšie unikáty sú veľmi zaujímavé
Biblie zo vzdialeného Tichomoria, napr. Biblia
z malého ostrova Samoa, či Nový zákon v ja-

zyku maorov, pôvodných obyvateľov Nového
Zélandu. Skutočne unikátna je Biblia vo forme
mp3, obsahujúca nahrávku celej Biblie v jazyku pidgin-english, ktorým hovoria domorodci
na ostrove Papua nová Guinea. Tento prístroj
je napájaný solárnou energiou. Zvláštna je tzv.
Biblia do nepohody (vystavuje sa v akváriu),
ktorá je vode odolná a nehorľavá. Tajomstvo
„papiera“, z ktorého je vyrobená je chránené
patentovým úradom USA.
Výstava ponúka aj súčasné preklady Biblií,
tiež komentáre, slovníky, encyklopédie a sprievodnú literatúru. Časť vystavených kníh je tiež
venovaná deťom a mládeži, niektoré z nich
si možno kúpiť. Pre školy a väčšie skupiny je
pripravená krátka prednáška na tému História
Biblie a jej obsah.
Projekt realizuje Občianske združenie Biblia na cestách vďaka sponzorským podporám
a grantom, v spolupráci s mestskými a obecnými knižnicami a úradmi.

Konfivíkend mládeže Tatranského seniorátu
Michal Findra, farár pre deti a mládež
Od piatka 20. apríla do nedele 22. apríla boli
naši konfirmandi medzi svojimi vrstovníkmi
na víkende vo Veľkom Slavkove, kde poznávali

rôzne stretnutia s Pánom Ježišom.
Počuli o rôznych stretnutiach nášho Pána
a Spasiteľa s rôznymi ľuďmi. Boli to Zacheus,
Samaritánka, bohatý mládenec a učeník Peter.
Pritom reakcie ľudí boli rôzne, ale Božia láska je stále tá istá – túžiaca zachrániť hriešnika. Mládežníci
zo Slavkova, Dolného Kubína,
Popradu a Lazov pod Makytou
mali ku každej téme pripravené
svedectvá, spev piesní a impulz
na zamyslenie.
Konfirmandi boli rozdelení
do skupín, ktoré počas celého
pobytu súťažili vo viacerých
disciplínach - tie pre nich prichystali už spomínaní mládežníci. Zažili naozaj rôzne si13
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tuácie: od pasce na myši, cez zamrznuté šaty,
po vedro s pomyjami, až po chrobáky na tanieri. Konfirmandi by iste radi povedali bližšie, čo všetko sa dialo. C Súťaže boli nakoniec
vyhodnotené a vyhralo družstvo, v ktorom boli
aj dievčatá z Popradu – gratulujeme!
V sobotu poobede boli dve možnosti na výlet. Jedna skupina sa vybrala za vodnými ra-

dovánkami do Aquacity Poprad a druhá absolvovala krátky výlet do Tatier zo Smokovca
na Rainerovu chatu a cez Studenovodské vodopády späť.
Víkend sme zakončili službami Božími
vo veľkoslavkovskom kostole s veľkou vďakou
v srdciach voči nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi
za prežitý požehnaný čas.

Perličky konfirmandov

Do EPST zozbierala Anna Ľahká
Ako znie 3. Božie prikázanie? Pamätaj, že
máš v sviatočný deň svietiť!
Aký preklad Biblie najviac používali naši
predkovia? Karlovarský (kralický).
Ktoré sú Symbolické knihy našej cirkvi?
Augsburské vyznamenanie (vyznanie), Šmolkovské (Šmalkaldské) články, Formulár (Formula) svornosti.

Ako delíme cirkevný rok? Na dve polovice –
slávnu a neslávnu (slávnostnú a bezslávnostnú).
Čo Luther kritizoval na stredovekej cirkvi?
Že pápež predával priepustky (odpustky).
Čo je stredobod našich služieb Božích? Pán
farár (kázeň slova Božieho).
Ako sa nazýva bezženstvo katolíckych kňazov? Cibulát (celibát).
Čo si pamätáte o Lutherovi z minulej hodiny? Že sa volal Martin.

Krehkosť nášho života
Zuzana Hybenová
Nečakane som sa ocitla na nemocničnom
lôžku oddelenia, kde bola hospitalizovaná
aj Anička Lichvárová. Hneď v prvý deň som
ju v jej izbe navštívila, netušiac, že to bola moja
posledná návšteva pri živej Aničke.
Druhý deň nás – dve pacientky z nášho oddelenia – sanitkou viezli do Levoče na vyšetrenie, ktoré nebolo možné urobiť nám v Poprade.
Keď sme vošli do sanitky, bola v nej už jedna
pacientka z geriatrie, ktorá mala počas celej
jazdy zatvorené oči. My spolucestujúce sme
sa domnievali, že asi dospáva zlú noc a potom v cieli jazdy sme vystúpili von ako prvé.
„Ospanlivú“ pacientku oslovil vodič sanitky...
a vtedy zistil, že je mŕtva! Do Popradu sme sa
tak vrátili už len dve.
Bol to smutný zážitok, ale v tento deň ne14

zostalo iba pri ňom. Volali nás na obed a vtedy
sa pri mne zastavil Janko Lichvár a oznámil mi,
že Anička Lichvárová už skonala, že si ju Pán
odvolal z tejto časnosti. Bolo mi ťažko zmieriť
sa s touto smutnou skutočnosťou. Ale považovala som za Božiu milosť, že som mohla, ako
posledná z cirkevného zboru, hovoriť so živou
Aničkou a ako prvá postáť pri nemocničnej
posteli s jej mŕtvym telom a poďakovať za ňu
Pánu Bohu. Nedlho po tom som telefonicky dostala informáciu, že z radov živých nás
opustila tiež sestra Zuzana Švačeková a neskôr
aj brat Miroslav Mlynár.
Intenzívne som si uvedomovala aký krehký a krátky je ľudský život i to, že máme byť
stále pripravení na Pánovo zavolanie na odchod z tejto časnosti. Všetci traja spomenutí patrili medzi stálych návštevníkov nášho
chrámu Božieho a v krátkom čase po nich
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ostali tri prázdne miesta v laviciach. Mohla
som sa len skloniť a v modlitbe vyznať: Otče
nebeský! Ty si darca života a v Tvojich rukách
sú aj jeho hranice. Život sme dostali ako dar
a s ním aj poslanie žiť múdro, žiť Tebe ku cti
a chvále, žiť tak, aby náš život mal pokračova-

nie vo večnosti. Prosíme, Pane, poteš opustených
a smútiacich blízkych príbuzných zosnulých
sestier i brata... ale i nás ostatných, ktorí sme ich
mali radi. V zármutku nám daj nádej, že ako
veriaci, žijúci s Pánom, sa opäť raz stretneme
v nebeskej otčine. Amen.

Ku Dňu matiek, Dňu otcov a Dňu detí
Zuzana Hybenová
V druhú májovú nedeľu si pripomíname
Deň matiek. Všetko, čo robia a obetujú pri výchove svojich detí, často berieme ako samozrejmosť. Matky všetko robia z veľkej lásky
ku svojim ratolestiam – a je jedno či sú ešte
malé alebo už vyrástli. Snažia sa zabezpečiť
svojich potomkov, aby im nič nechýbalo...
a majú pritom na mysli materiálne zabezpečenie. Ale, aká je duchovná starostlivosť a výchova detí? V kresťanských rodinách by mala mať
dôležité miesto!
Vzácny príklad duchovnej výchovy nám
poskytuje Božie slovo v 2. liste apoštola Pavla
Timoteovi, kde v 5. verši 1. kap. čítame: Pripomínam si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej
matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe.
Je to krásne ocenenie spoločnej duchovnej
výchovy starej matky a matky, ktorá pretrvala
u Timotea až do dospelosti.
Aj dnes sa mnohé staré matky i matky

osvedčujú pri výchove podobne, ako to bolo
pri Timoteovi. A radi dodávame, že nielen
matky, ale aj otcovia zodpovedne a s láskou plnia svoje poslanie v rodine – Deň otcov si pripomenieme v tretiu júnovú nedeľu. Ďakujme
teda Bohu za matku a otca i za starých rodičov
a prosme: Ó, žehnaj, Pane, všetkých starých rodičov i matky a otcov vo svete a všetky deti na zemi.
Dobrota Božia, večne svätá, nech zo sŕdc všetkých
láska pramení.
Štvrté prikázanie Dekalógu prikazuje deťom
Cti si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Ku prikázaniu je pridané zasľúbenie. Pán Boh ním
usmerňuje deti, aby svojim rodičom prejavovali
úctu a lásku – tú, ktorú dostali, aby ju vedeli vracať rodičom i starým rodičom po celý život, ale
najmä vtedy, keď sú odkázaní na pomoc.
Vďaka Bohu za naše mamy a rovnako aj za
otcov – za lásku, ktorou nás milovali a stále milujú. Vzácne sú aj deti, ktoré sa utiekajú k Bohu
a vracajú lásku svojim rodičom. Nech Pán Boh
štedro žehná Ním samým ustanovené spoločenstvo rodiny!

História Košického seniorátu ECAV
Z rovnomennej publikácie vybrala Zuzana Hybenová

Pri 500. výročí reformácie pripravili bratia
farári Košického seniorátu knihu o jeho histórii. História cirkevných zborov je vždy zaujímavá a odkryje aj neznáme veci – ako aj v tejto
publikácii.

V tomto senioráte vznikol v r. 2002 najmladší cirkevný zbor ECAV Košice-Terasa.
Samozrejme, že konanie služieb Božích v prenajatých priestoroch nebolo trvalé riešenie
a preto obidva košické zbory začali s prípravou
výstavby nového kostola. Jeho základný kameň
posvätili 17. júla 2005. Výstavbu sprevádzalo
15
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nadšenie, ale aj problémy, ktoré bolo treba vyriešiť. Kostol je v súčasnosti pred ukončením
a prajeme Božie požehnanie, aby sa napĺňal
veriacimi, túžiacimi po Božom slove i po bratsko-sesterskom spoločenstve.
Omnoho staršia je história cirkevných zborov v hnileckej doline ako sú: Gelnica, Švedlár,
Smolník, Štós, Mníšek nad Hnilcom a ďalšie.
Po tatárskom vpáde a prehratej bitke pri Slanej
v r. 1241, následky spustošenia krajiny riešil panovník Belo IV. pozvaním prisťahovalcov z nemeckých oblastí Durínska, Saska a Bavorska.
Dostali možnosť otvárať nové bane a zužitkovať kovy a rudy aj na súkromné účely.
Reformácia sa potom v tejto oblasti rýchlo šírila prostredníctvom študujúcich vo Wittenbergu. Jednotlivé zbory mali pomerne veľa
evanjelikov hlásiacich sa k nemeckej cirkvi.
Veľké straty cirkevným zborom spôsobil mor
a protireformácia a nakoniec odsun nemeckých obyvateľov v r. 1945.
Centrom hnileckého údolia bola Gelnica.
Pod vplyvom nemeckých prisťahovalcov bola
rozvinutá a za vlády Bela IV. bola povýšená
na mesto a neskôr na slobodné kráľovské banské mesto. Okolité obce boli mestu podriadené. Po vydaní Tolerančného patentu cisárom
Jozefom II. dostali evanjelici povolenie postaviť si kostol, musel však byť bez veže a mimo
mesta. Stavebný pozemok získali na moča-

risku, a preto základy kostola dodnes stoja
na pilótoch. Evanjelici doteraz majú a vlastnia
spoločné zvony i pol veže s rímsko-katolíkmi
a jeden zvon vo zvonici je s Lutherovou ružou.
Tvrdú ranu do života zboru zasadili vojnové
roky a nariadenie politickej moci, aby sa všetci
Nemci „odsunuli“ do Nemecka. Touto deportáciou boli vážne postihnuté mnohé evanjelické zbory s nemeckou väčšinou.
Ďalšie cirkevné zbory sú Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, Smolník a Štós. Reformačné
myšlienky priniesli študenti z Wittenbergu,
obchodníci a ich veľkým podporovateľom bol
aj Alexej Turzo. Vymretím spišskej vetvy rodu
Turzovcov sa ukončila doba rozkvetu reformácie. Noví páni, rodina Čákyovcov, boli katolíci a evanjelici pocítili silu hradného panstva.
V Mníšku nad Hnilcom je známy Pozaunenchor. Na zvrúcnenie zborového života ho založil farár Danielis v r. 1931, v čase hospodárskej
krízy a ochabnutia duchovného života. Pôsobí
dodnes a napĺňa tak svoje ušľachtilé poslanie.
Publikácia obsahuje aj históriu ďalších
zborov seniorátu a to CZ ECAV Budimír,
Košice, Obišovce, Opiná, Rankovce a Vyšná
Kamenica.
V závere brat Ján Hruška, senior Košického seniorátu, praje svojmu seniorátu radosť
z poznania, že Pán Boh je s nimi a bude s nimi
po všetky dni až do konca sveta.

Zjednotenie v mene Ježiš

Zdroj: Dobrá sejba 2016
Tohto roku si 8. mája pripomenieme 73
rokov od skončenia druhej svetovej vojny. Krátky príbeh z tejto hroznej dejinnej
udalosti hovorí, že aj nepriatelia sa môžu
zjednotiť v mene Pána Ježiša Krista.
Dvaja ľudia a dva svety. Na jednej strane stará poľská dedinčanka vo svojej vlasti
a na strane druhej mladý nemecký vojak,
16

ktorý bol u nej ubytovaný. Každý z nich
mal svoje starosti čo prinesie zajtrajšok
a ako bude ďalej. Sotva sa dokázali dorozumieť, lebo on poznal len niekoľko
poľských slov a ona nerozumela po nemecky. Keď videla mladého muža pri čítaní Nového zákona, išla k nemu, ukázala
na knihu v jeho ruke a opýtala sa: Ježiš?
On radostne pokýval hlavou a ona so žiariacou tvárou ukázala na seba a ešte raz
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povedala Ježiš. Ich vyznanie viery bolo
krátke, ale presvedčivé. Dva rozdielne svety, ale meno Pána Ježiša týchto dvoch ľudí
spojilo a preklenulo obrovskú priepasť. Ich

národy boli spolu vo vojne, ale oni dvaja,
cez vieru v Pána Ježiša, patrili k tým, ktorí
boli vzatí z národov, aby boli jedným ľudom
pre Jeho meno.

Modlitba dieťaťa
Martin Rázus (zo zbierky To je vojna)
Milý Otče z neba! Prosím ponížene,
pozri – mama zase obrátená k stene
plače! Ja viem prečo, vieš to aj Ty iste,
že nám otec musel kamsi na bojište,
bez neho nám smutno – ani na pohrebe...
Preto prosím pekne ja, ja, dieťa slabé,
vráť nám ho, vráť, aby mama nežialila!
Pohroz! Predsa veľká, veľká Tvoja sila,

mama vraví, keď chceš skrotíš každú šiju,
a ver´ mrzko i len, keď sa chlapci bijú!
Povedz to tým veľkým musí prestať zvada,
otca pustia domov, mama bude rada,
a ja ešte ako! Dám mu i čo nemám,
veru si ho nikdy – nikdy nenahnevám;
Teba ale za to chváliť neprestanem...
Sprav to, sprav, a daj nám dobrú nôcku!
Amen.

Blahoželáme jubilantom
Máj

Jún

Balogová Božena		
1.5.
Ilavský Ľubomír		
7.5.
Kramárová Zuzana		
18.5.
Vodehnalová Viera		
19.5.
Marcinková Eva		
22.5.
Olejárová Mária, MUDr.
24.5.
Maliniaková Iveta		
29.5.
Prebrezová Eva			31.5.

Gabašová Mária		
1.6.
Michalko Ján			4.6.
Schützová Beáta		
6.6.
Dubecký Alexander		
7.6.
Repelová Darina		
7.6.
Pažitná Ľudmila		
8.6.
Münnichová Margita		
11.6.
Repčík Ján			11.6
Korunová Oľga			12.6.
Straková Zuzana, Ing. 		
12.6.
Michaličková Edita		
15.6.
Levocký Milan			16.6.
Hesová Janka, JUDr.		
23.6.
Šimkovičová Zuzana		
26.6.
Vojs Ján			26.6.
Kovalčíková Alica		
29.6.
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Vypísané z matrík v mesiacoch marec – apríl
Sviatosť Krstu svätého prijali: Jakub Michalák, Nino Gluck
Manželstvo uzavreli: Vladimír Gallo a Jana Švirlochová
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Zuzana Švačeková (82),
				
Anna Lichvárová (82), Miroslav Mlynár (70)

K Tebe prichádzame
Alžbeta Ondusková
Ku komu pôjdeme
v každej smutnej chvíli?
Oči zarosené,
srdce žiaľom kvíli.
Ku komu pôjdeme
ťarchu sveta zložiť,
kto nás v chvíľach smútku
dokáže potešiť?
Ku komu by sme šli,
len ku Tebe, Kriste,
Ty si naša nádej,
naše útočište.

K Tebe prichádzame,
ach, Pane náš drahý,
poteš zarmútených,
zmiluj sa nad nami.
Pán je naša nádej,
žriedlo potešenia,
tam sa naše žiale
na radosť premenia.
V každej chvíli žitia
dôverujme Pánu,
On vždy svojich verných
berie pod ochranu.

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
mládež – každý piatok o 17:00 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích v Poprade a Strážach

Ďalšie pozvania a oznamy
Pozývame všetkých na zborové popoludnie
s témou Vyšívaná história, ktoré bude 6. mája
o 14:00 h v zborovej miestnosti. Prednášať
bude brat farár Michal Findra.
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Ďalej pozývame na Rodinnú párty 20.
mája 2018 o 15:30 h všetky deti s ich rodinami do zborovej miestnosti na Ul. 1. mája 1.
Prineste si so sebou fotku vašej rodiny. Okrem

Máj - Jún

toho prosíme, aby si doma každé dieťa s rodičmi pripravilo malý darček pre iné dieťa (stačí,
ak hodnota darčeka nepresiahne 3,00 €).
Srdečne pozývame na Deň nášho cirkevného zboru, ktorý sa uskutoční 23. júna
(sobota) o 10:00 h. Začne sa duchovne zameraným programom v zborovej miestnosti
– prednáška Daniely Fiačanovej o Anne Tranovskej – a potom bude nasledovať posedenie pri kotlíkovom guláši vo farskej záhrade.
Prosíme účastníkov, aby sa vo farskom úrade
prihlásili a zakúpili si lístok za 2,00 €/osoba
– to nám pomôže zistiť množstvá potrebných
surovín na počet porcií stravy i nápojov. Pozvanie platí pre všetkých členov zboru. Tešíme
sa na spoločne strávený čas.
Po roku opäť pozývame slúžiť pri sprístupnení kostola Svätej Trojice pre verejnosť v čase letných prázdnin – obraciame sa
na všetky sestry aj bratov(!), ktorí sú ochotní
obetovať časť svojho voľného času Pánu Bohu
formou dvojhodinových služieb v pondelok
a stredu od 15:00 h do 17:00 h a služby začneme realizovať od pondelka 25. júna. Na stole
pri východe z kostola bude k dispozícii tabuľka
„rozpis služieb“, kde si môžete zapísať termín/
termíny dohľadu v kostole, prípadne sa môžete
dohodnúť vo farskom úrade so sestrou Alenou Chlebovcovou. Vopred ďakujeme všetkým
za ochotu poslúžiť i týmto spôsobom!
VI. evanjelické cirkevné dni sa budú konať od 29. júna do 1. júla 2018 vo Zvolene
pod biblickým heslom V Tvojich rukách sú naše

časy! (Ž 31,16a). Bude to pripomienka 100. výročia samostatnej ECAV a osmičkových rokov,
spájajúcich sa najmä s dejinami 19. a 20. storočia. Detailné informácie o programe, ubytovaní
a stravovaní sú na webstránke http://ecav.sk/
index.php?p=Aktual/CZinfo/pozvanie__
na_vi_evanjelicke_cirkevne_dni
Denný detský tábor. Rozmýšľali ste niekedy nad vecami, ktoré nás obklopujú? Sú to
dary pre nás od Pána Boha. On sa stará o to,
aby sme mali prácu, mali čo jesť, kde bývať, aby
sme mali rodinu a priateľov. Ale rozmýšľali
ste aj nad technickými vymoženosťami, ktoré
nás obklopujú? Kto ich vymyslel? Bola to len
náhoda alebo je výsledok dlhého rozmýšľania
a skúmania rôznych javov a prírodných zázrakov? Mnohí vedci a objavitelia boli hlboko veriaci ľudia, ktorým dal Pán Boh múdrosť.
Ich vynálezy a objavy zmenili svet. Ich výnimočné schopnosti a viera v Pána Ježiša Krista
posunuli ľudstvo vpred, ale zároveň poukázali
na Božiu múdrosť a silu. Životy významných
vedcov budeme objavovať s deťmi v dennom
detskom tábore, ktorý bude od 16. júla – 20
júla. Zahráme sa na vedcov – aj my. Budeme
robiť pokusy a overovať vynálezy, aby sme zažili
radosť z objaveného. Milí rodičia, svoje deti (vo
veku 5 až 10 rokov) môžete prihlásiť do tábora,
aby sme prežili spolu jeden týždeň plný dobrodružstiev. Viac informácií o tábore nájdete
na našej webstránke www.ecavpp.sk a tiež
u brata farára Michala Findru, tel: 0903 602
902; e-mail: findra@sem.sk.

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.
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Rozpis služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít
MÁJ
3. Št.
6. Ne.
10. Št.
13. Ne.
17. Št.
20. Ne.
21. Po.
24. Št.
27. Ne.
30. St.
31. Št.

17:30
09:00
10:30
17:30
18:00
09:00
17:30
17:30
09:00
10:30
17:30
18:00
17:30
09:00
15:00
17:30

-

Poprad, biblická hodina
Poprad, 5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate
Stráže, 5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, Vstúpenie Krista Pána na nebo
Poprad, Nedeľa po vstúpení, Exaudi, Slávnosť konfirmácie
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. slávnosť svätodušná, Pentecoste
Stráže, 1. slávnosť svätodušná, Pentecoste
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, 2. slávnosť svätodušná
Poprad, biblická hodina
Poprad, Svätá Trojica, Sancta Trinitas
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
JÚN

3. Ne.
7. Št.
10. Ne.
14. Št.
17. Ne.
20. St.
24. Ne.
29. Pi.

09:00
10:30
17:30
17:30
09:00
10:00
17:30
17:30
09:00
17:30
15:00
09:00
10:30
18:00

-

Poprad, 1. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 1. nedeľa po Svätej Trojici
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, Sviatosť Večere Pánovej
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Svätej Trojici
ZŠ Jarná ul., večerné služby Božie
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, 4. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 4. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, Sviatok apoštolov Petra a Pavla

