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Námaha pre Pánovo dielo
má nádej večnosti
A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví,
rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša
námaha nie je márna v Pánovi.

A

(1Kor 15,58)

poštol Pavol pred týmto výrokom hovoril o zmŕtvychvstaní Krista a popísal
slávne Kristovo víťazstvo nad smrťou. Písal aj
o víťazstve nad hriechom. Hriech spoznávame cez prikázania zákona, ktorý však nedokážeme naplniť. A potom Pavol prichádza so
slovným spojením „a tak“. Čo nám ono hovorí a aký má zmysel?
V prvom rade nám hovorí o spomenutom slávnom víťazstve, ktoré máme v Pánovi
Ježišovi. Smrť je pohltená, zlomený je osteň
smrti-hriech, ktorého sila je v zákone. Veriaci kresťan má nezaslúžene pripočítané krásne
Kristovo víťazstvo.
Na druhej strane, Kristovým víťazstvom
sme vyslobodení k novému životu. „A tak“, keď
už máme vierou vo Vzkrieseného víťazstvo od
hriechu a smrti, potom prichádzajú výzvy kresťanského každodenného života.
Pevní a neklátiví kresťania sú
ľudia, ktorí vedia v Koho veria
a nenechajú sa vykoľajiť.
Ľudia, ktorí majú hodnoty.
Kresťania, ktorí poznajú
cieľ svojich životov. Ľu-

dia, ktorí vedia Komu patria.
Rozhojňujúci sa v diele Pánovom sú veriaci
ľudia, ktorí rozumejú Božej vôli a podľa nej
žijú aj konajú. Kresťania, ktorí rozvíjajú Božie
obdarovania. Ľudia, ktorí poslúžia nezištne
a s láskou. Kresťania, ktorí majú odvahu ísť do
Božieho diela bez špekulácie či to bude pre
nich úspešné či neúspešné.
Napokon Pavlovo úžasné zasľúbenie:
„A tak“ teda, ak máme víťazstvo vo zmŕtvychvstalom Pánovi Ježišovi, potom nežijeme
ťažobu služby pre výkon, úspech či vlastné
zvelebovanie. Ale my vieme, že nič nie je márne alebo nehodné, čo bolo urobené na Božiu
slávu. Vieme, že žijeme pre večnosť, a preto sa
nám nič nezdá ťažké alebo úmorné, ale hodné
vznešeného cieľa – večného spoločenstva s milovaným a milujúcim Pánom Ježišom.
Prajem každému z nás, aby žil v plnosti toho veľkonočného „A tak“ – vo
víťazstve nad hriechom cez vieru
v Pána Ježiša, v dokazovaní tejto
viery skutkami lásky a v nádeji
večnosti s Ježišom Kristom.
Michal Findra, zborový farár
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MODLITBA NA VSTÚPENIE
Víťazný premožiteľ smrti
a moci hriechu, Pán a Spasiteľ náš!
Po skončení dokonalého diela vykúpenia vstúpil si k Otcovi svojmu
a nášmu, kde Ti je daná všetka moc
na nebi i na zemi. Ďakujeme Ti,
že aj my máme v Tebe láskavého

a mocného Príhovorcu. Prosíme
Ťa o pomoc v našich duchovných
zápasoch, v pokušeniach zemského
života, aby sme obstáli a mohli raz
byť s Tebou a vidieť Tvoju slávu
a velebu. Dopraj nám to zo svojej
lásky. Amen

UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
Večernými pôstnymi službami Božími na
Popolcovú stredu 6. marca sa začal pôstny čas
a ako v kázni povedal brat farár Findra, dar pôstu je požehnanie, cez ktoré sa môžeme priblížiť
k nášmu Bohu. Má to však byť pravý/správny
pôst, ku ktorému nás dobre smeruje sám Boh
cez proroka Izaiáša (Iz 58,1-12). Takýto pôst
znamená: v srdci vymeniť svoj egoizmus za lásku
a z nej prameniacu pomoc blížnym. Premenené
srdce a správny pôst má zasľúbenie požehnania
od nášho Pána. Brat farár Findra počas ďalších
pôstnych večerných služieb Božích upriamil
našu pozornosť na život izraelského kráľa Šalamúna, aby sme skúmali ako k nemu Boh hovoril cez rôzne životné situácie a aj my sme boli
vyzvaní zamýšľať sa ako sa nám Boh prihovára
cez naše životy.
Na začiatku služieb Božích v 2. pôstnu nedeľu 17. marca nás brat farár Findra upozornil na
ich výnimočnosť v tom, že zažijeme obe sviatosti – Krst svätý i Večeru Pánovu. Sviatosť Krstu
svätého prijalo dieťatko Peter Dindoš. Brat farár pripomenul, že krst je zaštepenie do vínneho
kmeňa a tým je sám Pán Ježiš Kristus. Úloha rodičov je viesť dieťa k poznaniu, že je Božie a patrí
Bohu. Novo pokrstenému pekne zaspievali aj deti-besiedkári. Kázeň bola zameraná na podobenstvo o horčičnom zrne (Mk 4,30-32), ktoré patrí
2

medzi najmenšie, ale vyháňa veľké ratolesti. Pán
nám takto odkazuje nepohŕdať malými vecami,
a nepovyšovať sa nad iných. Dôležitá je viera
a, ako to povedal aj reformátor Luther, každý
deň v nás má povstávať nový človek. Semienko
najprv odumrie, aby vyrástlo a prinieslo úžitok
a podobne aj v nás musí zomrieť starý Adam...
keď odumrieme svetu, potom v nás môže povstať
nový život pre nášho Boha.
Téma 3. pôstnej nedele 24. marca bola
o premáhaní zlých mocností. Kázňový text bol
z prorockej knihy Dan 9,1-7; 20-23. Hovorí
o Danielovej kajúcej modlitbe za svoj národ...
v nej zbožný Daniel berie vinu národa na seba.
Vyznáva, že páchali hriechy, konali bezbožne
a odklonili sa od Božích prikázaní. Prosil však
Hospodina a dovolával sa splnenia zasľúbení.
Boh vypočul Danielove modlitby – oznámil mu
to archanjel Gabriel. Aj my sa máme modliť za
náš národ a nevyvliekať sa zo zodpovednosti
za iných. Praví modlitebníci sa majú kajať aj za
hriechy blížnych aj národa. Postavme sa aj my
zlým mocnostiam a satanovi, veď Pán Ježiš Kristus je na našej strane!
Na stredu 27. marca si členovia nášho cirkevno-zborového Modlitebného spoločenstva
(MoS) naplánovali tohtoročné prvé mimoriadne
stretnutie. Mimoriadne, lebo, po krátkej duchovnej a modlitbám venovanej časti, sa plynulo preklopilo do spoločenskej časti. V jej úvode
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bolo blahoželanie členom, ktorí majú svoj dátum
narodenia v prvom štvrťroku. Tí zasa nachystali milé malé pohostenie, pri ktorom sa prítomní porozprávali o všetkom, na čo nie je čas a čo
sa nestíha inokedy. Bolo to príjemné stretnutie
– konečne ako všetky, na ktoré členovia MoS
radi prichádzajú. ... a tu je namieste pozvanie
pre ďalších, ktorí s týmto spoločenstvom sympatizujú, aby prišli medzi nás – každý je srdečne vítaný! MoS, ako všetky spoločenstvá v našej
cirkvi, združuje mužov i ženy ako rovnoprávnych
členov... lenže, mužov medzi nami „je ako šafranu“ (teda málo!!!), a tak vyvstáva pozvanie (ako
u J,1,46): príďte a uvidíte/zažijete!
Aj vo 4. pôstnu nedeľu 31. marca sme sa tešili z prislúženia sviatosti Krstu svätého dieťatku
Matúškovi Kubaskému. V príhovore brat farár
pripomenul učeníka a evanjelistu Matúša (Mt
9,9). Ako Pán Ježiš pozval colníka Matúša, tak
cez krst sa láskavo dotýka aj chlapčeka Matúška,
aby Ho nasledoval. Mnoho záleží na výchove rodičov i starých rodičov, aby ho k tomu viedli. Nedeľa Laetare/Radujte sa nás pozývala ku radosti.
Kázeň, na základe biblického textu R 12:3-8,
bola zameraná na moc Božej milosti, dary Božej
milosti a na obetovanie života Bohu.
Popoludní sa v zborovej
miestnosti konalo predveľ konočné
stretnutie
detí aj s rodičmi a starými
rodičmi. Začalo
sa spevom detských piesní, a tie
pripravili srdcia
prítomných
na

počúvanie príbehu o Pánovi Ježišovi. Naučili sa
aj novú pieseň, ktorá predstavila nášho Spasiteľa
ako Dobrého Pastiera. Nasledovalo sprítomnenie posledných dní života Pána Ježiša na zemi.
Sp oločne s Ním putovali od poslednej večere,
cez Getsemanskú záhradu, pobyt u Kaifáša aj
u Piláta, odsúdenie, ukrižovanie a smrť až po
slávne vzkriesenie z mŕtvych. Hrob zostal prázdny. Veľká radosť z tohto víťazstva naplnila srdcia
všetkých...
Smrtná nedeľa 7. apríla bola 5. pôstna
s prvým čítaním pašií. Kázňou na text 1Kor
11,17-26 poslúžil hosť prof. Jaroslav Vokoun,
ThD. z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Apoštol Pavol napomínal kresťanov
v Korinte s cieľom odstrániť nešváry medzi nimi.
Ponajprv, keď niektorí pri Večeri Pánovej prinášali aj svoje jedlo a tak znevažovali bratov vo
viere, ktorí si nemali čo priniesť. Brat Vokoun
nasmeroval pozornosť aj na slová ustanovujúce
Hod lásky, že telo a krv Kristova sa za nás vydáva.
On bol vydaný svojím Otcom, aby naplnil zákon.
Večera Pánova je sprítomňovanie faktu, že Pán
Ježiš sa za nás vydáva – ak si to neuvedomujeme
alebo to zľahčujeme, či dokonca tomu neveríme,
znamená to nehodné prijímanie tela a krvi Kristovej s následkom odsúdenia.

ProChrist 2019 Pre Teba bol orientovaný na
modlitbu Pánovu Otče náš a jedno z prenosových miest bola naša zborová miestnosť. My sme
mali prenos zo záznamu vždy o 17:00 h, a to: 5. 4.
a 6. 4., a potom 8. 4. až 10. 4. Bolo to päť tém, päť
večerov, päť rečníkov, päť známych hostí, päť svedectiev. V jednotlivých večeroch boli tieto témy:
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Dvere domov; Vôľa
– kde je vôľa, tam
je cesta; Chlieb na
cestu; Sila odpustenia; Liek v pokušení.
Medzi prednášateľmi bol aj generálny biskup ECAV I. Eľko a známe osobnosti
nielen v cirkvi, ale aj v širokej verejnosti, ktoré
svedčili o svojej viere a živote s Pánom Bohom.
My, diváci, sme takto zažili možnosť spomalenia
a bezplatného pripojenia na inú frekvenciu, ktorá
sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s večným domovom, ktorý je rovnaká realita ako náš
svet. Bolo nám pritom fajn, ale dávame vedieť, že
boli ešte voľné miesta... a tak veríme, že o rok sa
nás na ProChrist-e zíde toľko, aby sa miestnosť
zaplnila.
V 6. pôstnu Kvetnú nedeľu 14. apríla sme čítali druhú časť pašiových príbehov. Brat farár M.
Findra kázal na text Mt 26,63-68. Keď veľkňaz
Kaifáš vypočúval Ježiša, obvinil ho, že sa rúha,
keď o sebe vraví, že je Syn Boží a rada zákonníkov i starších vyriekla, že je hoden smrti. Nasledovalo veľké ponižovanie a palicovanie Ježiša,
ale On to všetko strpel pre nás a je náš Spasiteľ.
Spomeňme si na to vždy, keď aj my trpíme, že
náš Pán pretrpel pre nás neporovnateľne viac.
Na Veľ ký piatok 19. apríla nám veľkopiatkové pašie citlivo pripomínali utrpenie a smrť Pána
Ježiša na kríži. Pre kázeň vybral brat farár Findra
text 1Kor 1,18-25. V ňom apoštol Pavol hovorí, že slovo o kríži je bláznovstvom tým, čo hynú,
ale nám, dosahujúcim spasenie, je mocou Božou. Aj
dnes sa svet smeje a správa sa nemúdro, keď podceňuje Boha a jeho múdrosť. My však, ak veríme
v Krista a žijeme podľa Jeho príkladu, máme istotu večného života. Jeden z lotrov ukrižovaných
s Kristom, dostal tiež pozvanie do raja. Pamätajme si, že Ježiš Kristus aj nás pozýva poznať moc
spásy a záchrany v Jeho ukrižovaní za nás.
Prvý i druhý veľ konočný sviatok 21. a 22.
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apríla celému kresťanstvu i svetu pripomínali, že
Kristus je vzkriesený a podáva nám ruku, aby nás
zachránil z hriechov, zachránil pre večnosť. V nedeľnej kázni na text J 21,15-19 sme sa zamýšľali
nad rozhovorom vzkrieseného Pána s Petrom,
ktorý trikrát zaprel svojho Pána. Napriek tomu
dostáva Peter poverenie pas moje ovečky... to znamená cirkev. A vzkriesený Kristus hovorí rovnako
aj nám: Nasleduj ma! Neprepočujme toto pozvanie a konajme ako Peter, ktorý potom už oddane
a verne slúžil Pánovi. Vo veľkonočný pondelok
brat farár Findra kázal na text Ž 16,8-11. Žalmista nám dáva návod pre život: spoľahnúť sa
na Boha počas celej svojej existencie. Na svojho
Otca sa spoliehal aj Pán Ježiš Kristus, o ktorom
je v tomto žalme proroctvo, že nezostane v hrobe. On nás predišiel v smrti aj vo vzkriesení a dal
nám krásny príklad úplného spoľahnutia sa na
Boha – v tomto i vo večnom živote.
Vo veľkonočnú nedeľu sme
mali aj inú milú príležitosť –
brat farár Michal Findra sa
vo svojom živote priblížil k významnému medzníku 50 rokov.
V príhovore ho pozdravila sestra
dozorkyňa Janka Hesová a zablahoželala mu v mene celého
cirkevného zboru; presbyteri Z.
Valeková a J. Přibyl odovzdali
dar (knižný) cirkevného zboru
a odznela aj príležitostná modlitba za oslávenca – v prvom rade poďakovanie Pánu Bohu za
jubilanta a za jeho doterajšiu sedemročnú službu
medzi nami, ale i prosba o ochranu a požehnanie
do ďalších rokov služby na Pánovej vinici.
V Prvú nedeľu po Veľ kej noci 28. apríla bol
pre kázeň vybratý text Fil 1,1-11 a brat farár
Findra upozornil, že apoštol Pavol sa pozdravom Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od
Pána Ježiša Krista, prihovára aj nám, je to jeho
pozdrav aj pre nás. Milosť je v tom, že môžeme
slúžiť Bohu a pokoj je istota v Pánovi Ježišovi

Máj - Jún - 2019

Kristovi. Pavol má Boží pokoj a preto ho želá aj
adresátom listu. Pán Ježiš je pre nás zdroj pokoja, ktorý potom v nás pôsobí lásku – k Bohu aj
k blížnym. Zamýšľajme sa či máme v srdci pokoj, lásku k blížnym – láskavé vzťahy, milé slovo
a modlitby za nich. Toto všetko môžeme vidieť
u Pána Ježiša, On na kríži prosil dokonca aj za
nepriateľov. Svedectvo o trojjedinom Bohu nech
je náš život!
V túto nedeľu sme sa stretli aj na zborovom
popoludní. Autorka Rút Krajčiová nám predstavila svoju knihu Zvestovateľky. V knihe predstavuje Bibliu ako knihu nielen o Bohu, ale aj
o mnohých ľuďoch, ktorých príbehy ožívajú na jej
stránkach. Autorka sa v knihe zveruje so svojím
hľadaním Boha, životnými zastaveniami a prí-

behmi svojich blízkych i priateľov. Sestra Rút
je prezidentka medzidenominačného združenia
žien Aglow v SR. Odkedy jej srdce patrí Pánovi Ježišovi, stala sa zvestovateľkou dobrej správy o Ňom. V ostatných rokoch pravidelne slúži
ženám vo väzniciach a je aktívna v bratislavskej
platforme Kresťania v meste, kde žije s manželom.
Stretnutie sa uzavrelo diskusiou o knihe, ktorú si
prítomní mohli zakúpiť aj s podpisom autorky.

KONFIVÍKENDOVKA
Zuzana Findrová
Konfirmandi z celého Tatranského seniorátu trávili prvý
marcový víkend vo Veľkom
Slavkove v Mládežníckom
centre Ichthys – konala sa tu
seniorátna konfivíkendovka.
Spoločne sme sa zoznamovali a dobre zabávali pri hrách,
ktoré pripravil tím pomocníkov. Okrem týchto veľkých
hier, v ktorých sme ako tímy
navzájom súťažili, veľa času sme strávili aj pri
Božom slove a nebol bez neho ani jeden deň –

veď boli s nami dobrí znalci Písma, naši duchovní pastieri. Tému
nám priblížili najprv v krátkej
videoukážke a potom nasledovali
svedectvá s osobnými príbehmi
k jednotlivým podobenstvám.
Rozprávali nám o zmenách vo
svojich životoch a o tom, že tie
zmeny v ich životoch urobil práve Pán Ježiš. Všetky príbehy, ktoré sme počuli, sa skončili dobre
a všetci vyznávali , že sú radi, že
im Pán Ježiš pomohol v problémoch. Preto aj my môžeme slobodne povedať, že
Pán Ježiš je náš Vykupiteľ!

KONFERENCIA MISIE NA NÍLE 2019
Zuzana Valeková
Na tohtoročnú konferenciu Misie na Níle
(MN) cestovalo päť sestier z nášho zboru do
Banskej Bystrice, kde sa konala 9. marca v mod-

litebni Bratskej jednoty baptistov. Zídených
prítomných privítala sestra farárka Daniela Mikušová z CZ ECAV Liptovský Peter, riaditeľka Slovenskej pobočky MN a oboznámila ich
s programom.
5
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V pozvánke bola vyznačená téma Premena, a tak na úvod
programu deti zahrali scénku
o úžasnej premene húsenice na
krásneho motýľa. Na ňu potom
v úvodnej pobožnosti nadviazal
Samuel Keil (na fotke v rozhovore
s našimi sestrami) z Biblickej školy v Halisbergu
a pre zamyslenie vybral biblický text, kde prorok
Joel píše o zničenej zasľúbenej krajine pre hriešny
život Božieho ľudu. Dá sa napraviť takýto bezútešný stav? Brat S. Keil poukázal na to, že pre Boha
nič nie je nemožné. Tak, ako sa húsenica premení
na krásneho motýľa, rovnako Bohu, v jeho všemohúcnosti, nič nie je nemožné, podmienené je
to však splnením Božej výzvy: vráťte sa ku mne,
oľutujte svoje hriechy! Boh robí nemožné možným
a toto môžeme aplikovať aj v duchovnom živote.
Aj my sme vyzývaní ku pokániu: Roztrhnite si srdcia a nie šaty! Boh chce zmenu našich sŕdc, aby ich
naplnil niečím novým! Ani nám sa netreba báť,
lebo Boh vykonal veľkú vec, keď svoju moc preukázal vzkriesením Pána Ježiša Krista. Na záver
brat Samuel zaželal, aby sme zažili premenu srdca,
aby nastal dobrý stav vecí v našom vnútri, v našich
rodinách i v našom štáte.
Potom nasledovali informácie o projektoch
MN v prezentácii brata Emanuela Lippunera.
Povedal, že MN vystupuje ako všeobecná mimovládna organizácia prinášajúca evanjelium
a chce, aby sa premieňali srdcia ľudí, s ktorými
prichádzajú do styku a ktorým slúžia v láske Pána
Ježiša Krista. Ide o tri hlavné oblasti: výživa, vzdelanie a misia. Realizuje sa v šiestich štátoch Afriky
pozdĺž rieky Níl, a to v Egypte, Eritrei, Etiópii,

Kongu, Sudáne, Tanzánii – sú to
zdravotnícke zariadenia, vzdelávanie a ubytovanie pre chudobných i utečencov-kresťanov,
vzdelávanie mužov i žien v poľnohospodárstve i v remeselnej
výrobe, vzdelávanie chudobných
detí i mládeže, ktoré by inak vôbec nemali šancu
v domácich podmienkach... Krajiny sú moslimské
a kde je moslimov menej ako kresťanov, tam sa islam všemožne snaží presadiť aj násilne. Treba tam
veľmi bojovať za svoju kresťanskú vieru – Kopti
musia veľmi bojovať a aj to robia s nasadením životov – a potrebujú naše modlitby... aj my sa to
musíme učiť od nich nanovo!!!
Prihovorili sa nám aj Noemi a Jakub, mladí
ľudia zo Slovenskej republiky, ktorí pomáhajú
MN a podelili sa o svoje skúsenosti z Afriky, kde
sa v misijnom centre Misrach venovali nevidiacim a učili ich získavať zručnosti vo vhodných
remeslách, aby neboli odkázaní len na pomoc
svojho okolia. Mladí ľudia prežili v Afrike obdobie sucha, ale aj napriek tomu rozprávali o úžasne
krásnej prírode. Videli aj život chudobných ľudí
v ich domoch z hlinených tehál, v ktorých bývajú spoločne so zvieratami. A mali silný zážitok
z trhu, keď ich domorodci veľmi obdivovali pre
bielu farbu pleti.
Pracovníci MN neustále uvažujú ako pokračovať v súčasných projektoch, ale plánujú ďalšie nové
projekty pomoci. Preto potrebujú veľa podpory
v oblasti ľudských zdrojov, financií, logistického
i materiálneho zabezpečenia... ale veľmi prosia aj
o naše modlitby – tak ich v tom nenechajme osamotených a pomôžme.

30. KONFERENCIA MODLITEBNÉHO SPOLOČENSTVA ECAV
Zuzana Valeková
Pre konanie jubilejnej, už 30., konferencie
Modlitebného spoločenstva (MoS) ECAV, bol
6

vybratý termín 22. – 24. marec a téma: Kristus
v nás a my v ňom. Za miesto konania zvolili Liptovský Hrádok; ten je v tomto prípade symbolický, lebo tu sa v septembri 1990 konala prvá
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v rade konferencií MoS. História konania konferencií MoS bola tiež v programe a účastníkom ju
priblížil dlhoročný člen výboru MoS, Kežmarčan
Mikuláš Lipták.
Keďže Liptovský Hrádok nie je ďaleko od
Popradu, rozhodli sme sa, v počte osem sestier
nášho MoS, pricestovať tam v sobotu, lebo tento
deň je venovaný len prednáškam...a naozaj sme
urobili dobre, lebo sme si vypočuli hodnotné posolstvá prednášajúcich.
Na začiatok dňa sa nám prihovoril brat Daniel Hanko, farár z Dovalova, ktorý kázal na text
1M 18,22-23. Išlo o známy príbeh zničenia Sodomy a Gomory a o Abrahámovu otázku Pánu
Bohu: Či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého?
Abrahám vie, že Boh je spravodlivý, že sa nedopustí nespravodlivosti ani v tomto prípade, preto
odvážne prosí nielen za spravodlivých, ale za celé
mesto. Abrahám zjednával s Bohom nie pre pochybnosť o Božej spravodlivosti, on pochyboval
o množstve spravodlivých – veď sa tam nenašlo
ani desať (!!!) spravodlivých a Boh preto mesto
zničil. Ale Abrahámova modlitba mala zmysel, lebo spravodliví – Lót a jeho rodina – boli
zachránení. Teda nie za Božiu spravodlivosť sa
máme modliť, ale za Božiu milosť! A o tom, že
Boh je milostivý, svedčí záchrana Lóta, ale i naša
záchrana, ktorou je Pán Ježiš Kristus – z milosti
Boha Otca nás zachránil na kríži a je náš Spasiteľ
a Vykupiteľ!
Ďalší prednášateľ bol brat
generálny biskup Ivan Eľko.
Vybral si text ( J 15,1-5, podľa témy konferencie) o Pánovi
Ježišovi ako o vínnom kmeni,

ktorého ratolesti máme byť my. Týmto príkladom Ježiš naznačil, že chce, aby sme – my
s Ním a On s nami – boli v tom najintímnejšom vzťahu. Brat biskup uviedol, že Jánovo evanjelium sa od 18. kapitoly zaoberá
ukrižovaním Ježiša Krista za nás hriešnych,
teda je to vzťah Ježiš a my. Aj kresťanstvo je
vzťah – vzťah s Pánom Ježišom Kristom – a Ján
to vo svojom evanjeliu hovorí na sto spôsobov.
Tento vzťah je absolútne dôležitý! Apoštol Pavol
to vyslovil slovami nič nás nemôže odlúčiť od Ježiša
Krista. Vinič a ratolesť je živý vzťah odovzdanosti
a závislosti na Ježišovi – na Neho sme odkázaní,
Nim živení! Pokorne z Ježiša vyrastám, lebo On
mi to umožnil zo svojej lásky ku mne... teda nie
ja, ale On!!! Všetko je napísané v Božom slove,
vzťah Boh – človek je predmet celej Biblie! Vzťah
je však tiež o komunikácii a modlitba = komunikácia s Bohom. Ak je vzťah na prvom mieste,
z neho automaticky vytryskujú modlitby a to
je uspokojenie cez modlitbu v spoľahnutí sa na
Boha. Ak chceme mať dobrý vzťah s naším trojjediným Bohom, musíme(!!!) mať dobré vzťahy
s blížnymi...inak povedané: nemôžeme(!!!) mať
zlé vzťahy s ľuďmi. Aké máme my vzájomne
vzťahy? Často sme povrchní, máme radi vzťahy,
ale nie sme úprimní, kĺžeme len po povrchu...
a potom je to podobne aj so vzťahom k Pánovi
Ježišovi Kristovi. Ak nekonáme správne, treba to
naprávať! Dobrá inšpirácia na to je Dávidov 103.
žalm.
Vedúci MoS ECAV, brat farár Stanislav Kocka z Košíc, na úvod svojho príspevku ďakoval
Pánu Bohu za 30 rokov fungovania MoS ECAV,
ktoré má pevné miesto v modlitebnom živote
cirkvi i v životoch sestier a bratov, modlitebníkov.
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Zaoberal sa aj výhľadom do budúcnosti v spoľahnutí sa na vedenie Ducha Svätého. Dôrazy budú
položené na hodnoty evanjelia, ktoré sú základ
našej viery, ďalej na modlitby a príhovory za biskupov, všetkých duchovných, ale aj za dozorcov,
presbyterov a všetkých, ktorí patria do cirkvi
a tvoria ju, aby sme si boli navzájom bratia a sestry v jednote a láske. Pamätajme pritom, že my
sme v prvej línii, že ide o život a o smrť, o všetko –
o večnosť... túto výzvu adresoval S. Kocka, vedúci

MoS na záver svojho vystúpenia pre prítomných
a rovnako pre celú cirkev.
Program dňa ukončili viaceré silné i dojímavé
svedectvá. Vo vlaku na ceste domov sme potom
mali čas vymeniť si dojmy: skonštatovali sme, že
odchádzame v mnohom obohatené, že bolo dobré a príjemné prísť na toto miesto a ďakovali sme
nášmu Bohu, že nám zo svojej lásky pripravil takýto úžasný deň.

INŠTALÁCIA VRCHOLNÝCH PREDSTAVITEĽOV ECAV
Zuzana Hybenová
V evanjelickom kostole Svätej Trojice vo
Zvolene na slávnostných službách Božích boli 2.
marca inštalovaní: generálny biskup Ivan Eľko,
biskup západného dištriktu Ján Hroboň a do
funkcie generálneho dozorcu bol uvedený Ján
Brozman.
Inštalácia týchto predstaviteľov ECAV bola
odovzdaná do Božej vôle slovami: Buď Tvoja
milosť nad nami, ó, Hospodine, ako my na Teba
očakávame! (Ž 33,22) V zaplnenom zvolenskom
chráme boli na tejto slávnosti prítomní emeritní biskupi, zahraniční hostia, zástupcovia iných
cirkví, zástupca MK SR, veľké množstvo seniorov, farárov a členov cirkevných zborov z celej
republiky. Všetci v chráme i pred ním boli spojení prostredníctvom veľkej
obrazovky... a prostredníctvom priameho prenosu
RTVS tiež všetci pri televízoroch, ktorí mali záujem
vidieť tento slávnostný akt.
Inštalačný príhovor (F
2:1-4) mal emeritný generálny biskup Július Filo. Po
vykonaní aktu inštalácie,
zložení sľubov a uvedení
do úradu, boli brat generál8

ny biskup ECAV Ivan Eľko a brat biskup ZD
ECAV Ján Hroboň požehnaní biskupom VD
ECAV Slavomírom Sabolom a ďalšími domácimi i zahraničnými biskupmi a bratmi a sestrami v oltárnej službe. Po modlitbách nových
biskupov potom biskup VD ECAV Slavomír
Sabol uviedol do funkcie generálneho dozorcu
Jána Brozmana. Všetci inštalovaní na kolenách
sľubovali vernosť Pánu Bohu. Za nových biskupov a generálneho dozorcu v modlitbe poďakoval osobný tajomník generálneho biskupa Boris
Mišina. Po príhovoroch zahraničných hostí
z partnerských evanjelických cirkví nasledovali
pozdravy: pomocného biskupa RKC Jozefa Haľka za KBS, biskupa Slavomíra Sabola za ECAV
a Jána Jurana za MK SR.
Aj my v cirkevných zboroch prosíme o požehnanie služby vrcholných
predstaviteľov ECAV a o múdrosť pri vykonávaní ich funkcií
v našej cirkvi. Vo zvolenskom
chráme pred oltárom sľúbili, že
budú konať tak, ako vyžaduje
Pán Boh vo svojom slove.
K slávnostnej atmosfére
prispeli spevom aj speváci šiestich spevokolov a Slovenský
komorný orchester s dirigentom Ewaldom Danelom. Aj
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piesne spevokolov i spievané prítomnými účastníkmi zneli na úprimnú oslavu Veľkého Boha,
ktorý sám v rukách drží svet a do rúk našich Ducha
svojho dal veď On je Boh náš sám. Od J. A. Komenského zaznela úprimná prosba nás všetkých:
Zmiluj sa Bože, zmiluj nad nami, vo svojej láske
zostávaj s nami. Zmiluj sa, zmiluj Ježišu-Pane,
nech Tvoja láska pri nás sa stane. Zmiluj sa, zmiluj,

ó, Duchu Svätý, do srdca nášho nádej nech svieti.
Dúfame v Teba, Boh trojjediný, zmiluj sa, zmiluj,
zhlaď naše viny.
Nezabúdajme vo svojich modlitbách prosiť,
aby službu našich predstaviteľov i všetkých nás
v evanjelickej cirkvi požehnával a ochraňoval
všemohúci a milosrdný Boh – Otec, Syn a Duch
Svätý!

SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE V BRATISLAVE-DÚBRAVKE
Zuzana Hybenová
V CZ Bratislava-Dúbravka sa 10. marca
konali slávnostné služby Božie pri príležitosti
posvätenia nového oltára a inštalácie zborového farára Libora Bednára. Na týchto službách Božích sa zúčastnil aj spevokol nášho
CZ a tiež ďalší cirkevníci. V programe vystupovali: farár CZ Kežmarok Roman Porubän
s hrou na trúbke, Mária Hroboňová s hrou
na organe, pri speve sa spojili spevokoly Cirkvi
bratskej z Bratislavy, spevokol CZ ECAV Bratislava-Dúbravka, spevokol nášho CZ a dirigent
Ewald Danel s komorným orchestrom.
Brata farára Libora Bednára uviedla do úradu
Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu. V inštalačnom príhovore pripomenula,
okrem iného, aj pravý pôst ako o ňom píše prorok
Izaiáš v 58. kapitole, keďže bola 1. pôstna nedeľa.
Po sľube vernosti Pánu Bohu a Jeho slovu, nový
zborový farár Libor Bednár dostal kľúč od bohoslužobnej budovy, Bibliu, nádoby ku sviatostiam Krstu svätého a Večere Pánovej, Chrámovú
agendu a napokon i kamžu. Na kolenách pred oltárom prijal požehnanie pre službu v CZ ECAV
Bratislava-Dúbravka a v osobnej modlitbe prosil
Pána Boha o pomoc pre svoju službu.
Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD
Ján Hroboň, a to na text z 1Sam 7,12: Vtedy vzal
Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal
mu meno Eben-Ézer a riekol: Až potiaľto pomáhal

nám Hospodin. Pred tým Filištínci prenasledovali
Izraelitov a boli úspešní. Izraeliti sa preto obrátili
na Samuela, aby vyprosil pomoc od Hospodina.
Samuel im povedal, aby sa celým srdcom obrátili
k Hospodinovi a keď poslúchli, Samuel obetoval
Hospodinovi a prosil o pomoc. Boh Izraelu pomohol a Filištínci boli pokorení tak, že už viac
nevtrhli na územie Izraela.
Biskup Hroboň potom posvätil oltár z ónyxu – polodrahokamu, ktorý bol vyťažený v oblasti Iránu. Oltár má tvar otvorenej knihy/Biblie, a tak predstavuje Božie slovo, ktoré volá ku
Kristovmu krížu. Ten je znázornený skutočným
dreveným krížom v strede oltára. Svetlo na obryse kríža symbolizuje svetlo vzkriesenia Ježiša
Krista. Samuel v biblickom texte postavil kameň
a dal mu meno Eben-Ézer so slovami: Až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Tým sa inšpirovali aj
v Dúbravke a rovnako vyznávajú, že im Pán Boh
pomáhal, keď mohli postaviť krásny oltár ako kameň pomoci.
9
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V rámci pozdravov inštalovanému zborovému farárovi vystúpil generálny biskup Ivan Eľko,
ktorý povedal zážitok z podobnej inštalácie
v Nemecku. Navrhol, aby, podobne ako tam, aj
tu prítomní sľúbili aktívne slúžiť Pánovi... a celé
zhromaždenie tak sľúbilo. Vybral si biblický text
zo Zj 21,22, kde apoštol Ján píše: Ale chrám som
v ňom (v novom Jeruzaleme) nevidel, lebo Pán Boh
vševládny a Baránok mu je chrámom. Ježiš Kristus
bude chrámom aj pre svoju vykúpenú cirkev, povedal brat generálny biskup.
Potom brata farára Bednára pozdravili ďalší
hostia: zástupcovia CZ ECAV z maďarského
Sarvaša, starosta Dúbravky, farárka Eva Kolesárová zo susedného petržalského CZ i dozorkyňa
CZ ECAV Poprad Janka Hesová.
Inštalovaný zborový farár Libor Bednár vyjadril radosť z Hospodina, z milosti ktorého môžeme prežívať aj tento radostný deň. Ďakoval za
milé privítanie v Dúbravke, taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti, bratovi biskupovi Jánovi Hroboňovi za všetko čo v tomto
CZ vykonal, a tiež dirigentovi Ewaldovi Dane-

lovi a spevákom a rovnako aj všetkým, čo pripravovali pohostenie. Na záver vyslovil prosbu, aby
každé namáhanie Pán odplatil a povedal, že verí
v ľudskosť všetkých aj do budúcnosti.
Ako spomienka na túto posviacku oltára
a inštaláciu brata farára Libora Bednára v CZ
ECAV Bratislava-Dúbravka bola pre účastníkov
nachystaná záložka so slovom Božím (R 15,13):
Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou
Ducha Svätého.
Ďakujeme bratovi farárovi Liborovi Bednárovi i celému CZ ECAV Bratislava-Dúbravka
za pozvanie na túto slávnostnú príležitosť. Napriek smútku, že odišiel z nášho zboru, mali sme
možnosť takto prežiť požehnané chvíle i milé
prijatie bratov a sestier v Dúbravke. Bratovi farárovi, jeho rodine i zboru, ktorý bude duchovne
zaopatrovať, vyprosujeme požehnanie slovami
Árona, proroka a prvého izraelského veľkňaza:
Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochraňuje! Nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je
milostivý!

KU DŇU MATIEK
Zuzana Hybenová
Opäť prišiel máj a v ňom je už tradične druhá
májová nedeľa venovaná matkám. Známy spisovateľ L. N. Tolstoj vyznal: Keď sa moja matka
usmiala, jej krásna tvár skrásnela ešte viac a všetko
navôkol sa rozjasnilo. Keby som v ťažkých chvíľach
svojho života mohol aspoň na okamih zazrieť tento
úsmev, nevedel by som, čo je zármutok... Je to skutočne krásne vyznanie a ocenenie úsmevu, ktorý
milujúce matky rozdávajú svojim deťom. Aj Božie slovo v Knihe prísloví v 31. kapitole vyslovuje
chválu súcej ženy. Okrem iného vo veršoch 25-26
čítame: Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom
sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje
ústa, na jazyku má láskavé naučenie.
10

Také sú, boli a budú milujúce matky. Vážme
si ich a pamätajme na ne aj vtedy, keď sme už
dospelí, prípadne sme vzdialení od nich a ony
čakajú návštevu, alebo aspoň telefonát od svojich
detí. Za matky, ktoré nás už predišli do večnosti
v modlitbe vrúcne poďakujme Pánovi a s láskou
si zaspomínajme na vzácne spoločne prežité
chvíle.
Milé mladé mamičky, ale aj oteckovia, iste
sa snažíte zabezpečiť svojim deťom všetko to
najlepšie, ale nezabúdajte, že ich treba vychovávať aj duchovne. Kresťanské rodiny prihlasujú deti na evanjelické náboženstvo, ktoré je
vyučované na všetkých školách a keď vyrastú,
i na prípravu na konfirmáciu, aby samy mohli
osvedčiť svoju oddanosť a vieru v trojjediného
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Boha. Menšie deti môžu každú nedeľu pri oltári prijať požehnanie od duchovného pastiera a zúčastňovať sa detskej besiedky, kde sa
im venujú kresťanskí vychovávatelia. Tiež pri
rôznych príležitostiach potom v kostole s ra-

dosťou vystupujú s naučeným programom.
Veľmi ďakujeme Pánu Bohu za rodičov i starých rodičov, ktorí vedú svoje deti k poznaniu
láskavého Božieho Syna – Pána Ježiša Krista.

KEDY PETER ZLYHAL?
Z časopisu Cestou svetla 4/2019
spracovala Zuzana Hybenová
V aprílovom čísle časopisu Cestou svetla bol
uverejnený príspevok Jozefa Budaja s názvom:
Kedy Peter zlyhal? Tak, ako autor, aj my považujeme za najväčšie zlyhanie učeníka Šimona-Petra na veľkňazovom dvore. Pisateľ sa nad
tým hlbšie zamýšľa.
Keď Peter chodil, spolu s ostatnými učeníkmi, s Pánom Ježišom, tak bol smelý a bez strachu. Veľakrát zblízka videl a zažil úžasnú moc
svojho Pána. Povedal aj mnohé krásne a silné
vyznania o Pánovi Ježišovi. Vieme, že tasil meč
a mečom bránil svojho Majstra. Peter bol smelý
a odvážny – keď MAL PÁNA JEŽIŠA PRI
SEBE.
Neskôr Lukáš v Skutkoch apoštolov opisuje,
že Peter, napriek prísnemu zákazu, smelo vyznáva meno Pána Ježiša a svedčí o Jeho vzkriesení. Dokonca znáša väzenie, bitku, vyhrážky
a nič z toho ho neodradí. Peter už nemá Pána
Ježiša fyzicky pri sebe, ale tentoraz MÁ PÁNA
JEŽIŠA V SEBE skrze Ducha Svätého, ktorý
bol zoslaný aj na neho (Ef 3,16-17).
Večer pred Veľkým piatkom Pán Ježiš povedal Petrovi: Kam ja idem, tam teraz nemôžeš
ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. Peter sa
pýta: Pane, prečo nemôžem ísť za Tebou? Hovorí
Pánovi: Napriek tomu, že Ty hovoríš, že teraz nemôžem ísť za Tebou, ja pôjdem, aj keby ma to malo
stáť život. Aká hrozná neposlušnosť! Pán Ježiš
vedel, že nikto z učeníkov nie je ešte zrelý pre
utrpenie a nečakal od nich žiadne hrdinstvo.

Keď Pán Ježiš povedal všetkým učeníkom aby
vedeli, že On o tom vie a že im to nebude zazlievať, pretože sa to musí stať, aby sa naplnili
Písma, uisťuje ich: ... potom sa zasa stretneme...
budem vás (v Galilei) čakať. Peter sa opäť odmieta skloniť pred Pánovým slovom a hovorí:
Keby sa aj všetci ostatní rozpŕchli – JA NIE!
Kedy teda Peter zlyhal? Na dvore najvyššieho kňaza? TAM NEMAL ČO HĽADAŤ!!!
Tam išiel proti jasnému zákazu svojho Majstra
a Pána. Peter (pre svoju pýchu a povyšovanie sa
nad ostatných) takúto príučku potreboval. Treba si všimnúť, že Peter sa dal poučiť, spamätal
sa, pokoril sa, plakal... a Pán mu odpustil. Petrovo najväčšie zlyhanie bola jeho pýcha. Pýcha
ho viedla ku vzbure voči Majstrovi a Pánovi,
odmietol sa podriadiť Jeho slovu, a rozhodol sa
konať po svojom/svojvoľne – v rozpore s Pánovým slovom.
Petrova skúsenosť v pamätný štvrtok večer
a v piatok ráno nech je aj pre nás veľká výstraha a poučenie! Mladý učeník Peter mal úžasný
rešpekt pred slovom Majstra. No, ako starší
učeník, si už dovolil svojmu Majstrovi odvrávať a nerešpektovať Majstrovo slovo! Čím sme
starší, skúsenejší, múdrejší (čím viac toho vieme) – tým viac v nás narastá pýcha a tým menej rešpektujeme slovo Majstra. Dajme si na to
veľký pozor!
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PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU
Zuzana Hybenová
V nedeľu zasvätenú Božej Svätej Trojici si náš
zbor pripomína aj Pamiatku posvätenia chrámu
– v tomto roku je to už po 184-krát.
Za náš vzácny stánok Boží patrí veľká vďaka predovšetkým Pánu Bohu a našim predkom,
ktorí mali silnú vieru a túžbu mať svoj vlastný
chrám. Postavili ho v ťažkej, neprajnej dobe, ale
ochotne urobili všetko preto, aby postavili tento
vzácny klenot na popradskom námestí. My si to

uvedomujeme a s pokorou i láskou spomíname
na nich, hoci ich nepoznáme.
Ďakujúc Pánu Bohu prosme: Bože, postav
v našich srdciach pevný chrám, chrám lásky a viery, najpevnejší aký znám. Zošli v ten chrám svojho
Svätého Ducha, by navštívil každú dušu čo je hluchá. Bože, postav v našich srdciach pevný chrám, kde
človek s pravou vierou nebude sám. Bože, všetkým
taký chrám do srdca daj, aby každý, kto pravú vieru
má, našiel raj. Amen.

POSLUŠNOSŤ A VERNOSŤ
Zdroj: Tesnou bránou, čítanie na každý deň
Brožúra Tesnou bránou nás denne privádza k Božiemu slovu a pripojená úvaha nám
ho vysvetľuje pre lepšie pochopenie. V nedeľu
14. apríla sestra E. Mihočová na zaujímavom
príklade poukázala na dôležitosť poslušnosti
a vernosti Pánu Bohu.
Dmitrija komunisti uväznili na 17 rokov.
Medzi 15 tisíc kriminálnikmi bol jediný veriaci. Počas celej väzby sa každé ráno postavil,
zdvihol ruky, chválil Boha a Ježišovi spieval
Pieseň srdca. Väzni odpovedali posmeškami,
smiechom, preklínaním. Hádzali po ňom jedlo
a iné veci, aby ho umlčali. Keď Dmitrij aj po
17 rokoch odmietol podpísať spoluprácu, vyhrážali sa mu smrťou. Žalárnici ho z cely vyvliekli na dvor, na miesto popravy. Vtedy sa stalo

niečo nezvyčajné – 15 tisíc kriminálnikov začalo spievať Dmitrijovu Pieseň srdca, ktorú on
každé ráno spieval Ježišovi. Žalárnici s hrôzou
odstúpili, vrátili ho do cely a o krátky čas aj
prepustili.
Môže viera prežiť aj v silne nepriateľskom
prostredí, keď je vystavená ťažkej skúške, keď
čelíme výsmechu, keď na nás žalujú a ukazujú prstom? Viera nielenže prežije, ale za určitých okolností môže v nepriateľskom prostredí
ešte zosilnieť. Avšak len vtedy, keď sme blízko
Boha, keď ho počúvame, neodporujeme Jeho
vôli, dôverujeme mu a nikomu sa neodplácame zlým za zlé. Duchovná pieseň, modlitba
a poznanie Písma nám pomôžu obstáť aj keď sa
ocitneme na dne a prepadne nás zúfalstvo. Až
vtedy doceníme hodnotu poslušnosti a vernosti
nášmu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

SVEDOK SLÁVY ŽIVOTA – ALEXANDER KOWARIK
Dušan Tóth (Autor je modranský rodák, rozhlasový redaktor, ktorý po auguste 1968 emigroval z Československa; dlhé roky žije a svoje
mnohostranné aktivity na prospech krajanského
kultúrneho i duchovného života rozvíja v Toronte,
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kde aj v súčasnosti pôsobí ako reverend Luteránskeho kostola sv. Lukáša.)
Život nám prináša stretnutia s mnohými ľuďmi a niektorí nás poznačia na celý život. Alexander Kowarik bol človek, ktorého považujem za
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svojho duchovného otca a mentora, ktorý sa vedel nezištne podeliť o svoje skúsenosti.
Stretol som ho u nás v Kanade,
keď bol navštíviť svoje dve dcéry
Katarínu a Máriu... a s nimi som
sa spoznal počas mojej služby ako
farár v slovenskom Zbore svätého Pavla v Toronte. Jeho zjav bol
impozantný: mal snehobiele vlasy i výrazné fúziky, dobrácke oči
a z tváre mu vyžarovali dôstojnosť, inteligencia, ale aj chlapčenské huncútstvo
so záujmom o všetko nové. Ako farár bol dôsledný a zodpovedný – on sám hovoril, že ako hovorca
Pána Boha ani nemôže inak. Konfirmoval i krstil
som s ním jeho vnučky. Keď som ho požiadal
kázať, vždy bol pripravený svedčiť o svojom Spasiteľovi, a to nielen po slovensky, ale aj po anglicky.
V tom čase som pravidelne vysielal služby
Božie prostredníctvom Rádia Slobodná Európa. Nakopilo sa mi veľa práce a povinností pred
veľkonočnými sviatkami, a tak som ho nesmelo
oslovil či by mohol pripraviť tri kázne pre spomenuté náboženské vysielanie. Nuž, toto je veľká
výzva, povedal vážne a o týždeň sme už nahrávali. Nebál sa svedčiť o vzkriesenom Kristovi a vôbec neprichádzalo do úvahy, že by svoje kázne
aj sám neinterpretoval. Dokonca si pripravil aj
modlitbu za slobodu národa a cirkvi, za prenasledovaných i za tých, ktorí podľahli tlaku a kolaborovali s komunistickým režimom. Modlil sa:
Bože, vzhliadni na náš národ pod Tatrami, nech
sloboda evanjelia o Tvojom slávnom vzkriesení prenikne do domácností i do sŕdc každého človeka, aby
duchovní nestrácali odvahu zvestovať Tvoje evanjelium. Daj, aby sa vrátili zo zlej cesty tí, ktorí sa vo
svojej slabosti spriahli s vrchnosťou a aby pochopili,
že dvom pánom sa nedá slúžiť. Pane, ochraňuj svoju cirkev a daj jej silu a zápal vydržať – veď Ty si
s nami po všetky veky až do skončenia sveta! Amen.
Aj táto autentická modlitba svedčí o tom, že bol

vyrovnaný so sebou i svetom, ale
najmä so svojím Pánom a nebál
sa konzekvencií: veď naši otcovia na prešovských jatkách bránili
pravdu evanjelia svojim životmi.
Jeho viera ho robila šťastného a vďačného, vo všetkom videl
Božiu ruku a Boží zázrak, tešil
sa, že môže cestovať po Kanade a poznávať Božie stvoriteľské
dielo. Chodil na bohoslužby do
rôznych cirkevných spoločenstiev, aby spoznával nových ľudí, ich spôsoby ako
vyznávajú a oslavujú Boha. V multikultúrnom
Toronte sa nebál komunikovať s kýmkoľvek
o čomkoľvek. Sám si vyhľadal aj kultúrne udalosti a navštevoval ich, spoznávajúc plnosť života.
Ďakoval Bohu, že mohol slúžiť v cirkevných
zboroch v troch jazykoch (po slovensky, maďarsky a nemecky) i za to, že mohol písať a redigovať
maďarský časopis Evanjelický list (Evangelikus
lap), ako aj nemecký Posol evanjelickej viery pre
Spiš (Der Gesandte des Evangeliums Glaube für
Zips) Rovnako bol vďačný, že mohol zachrániť
lyceálnu knižnicu v Kežmarku – najväčšiu školskú historickú knižnicu v strednej Európe – ale
aj udržať a reštaurovať artikulárny kostol v Kežmarku (z Nemeckej spolkovej republiky za to
dostal záslužný Kríž prvej triedy Za zachovanie
spoločného kultúrneho a duchovného dedičstva).
Dožil sa slobody... v jeho popradskom byte
mi s radosťou rozprával o zmenách na Slovensku
a túžil ho vidieť oslobodené od ateizmu. Bol plný
nadšenia i keď ho zdravie opúšťalo.
Ďalšiu návštevu u neho som už nestihol. Prišiel som do popradskej nemocnice hodinu po
jeho skone, ale mohol som aktívne participovať
na jeho pohrebe.
Alexander Kowarik bol osobnosť, obohatil
mnohých priateľstvom a vnútornou rovnováhou.
Každého človeka považoval za Božie dielo, jedinečné a zvláštne. Mnohí mu ublížili, ale on
13
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vedel nielen odpustiť, ale i zabudnúť – v citoch
bol veľkorysý.
Vďaka Bohu, že nám bolo dopriate spoznať
tohto vzácneho dediča Božieho kráľovstva.

Poznámka: Tento článok vyšiel v EPST č.
17/2009, pri 100. výročí narodenia farára A.
Kowarika – tohto roku to bolo 110. výročie – jeho
dcéra Alžbeta Timčáková je členka nášho CZ.

ŠTEFÁNIK SA VŽDY HRDO HLÁSIL K SLOVÁKOM
Zdroj: http://www.teraz.sk/mrstefanik/
Z rusko-sibírskej anabázy sa Milan Rastislav Štefánik vrátil do Paríža začiatkom apríla
1919. Asi len mimoriadne nadaný spisovateľ by
dokázal presne charakterizovať jeho pocity. Na
srdci ho hrial dobrý pocit zo statočne vykonanej
práce pri záchrane českých a slovenských legionárov v Rusku, najmä ich dôstojný odchod so
cťou, ktorý bol umocnený vedomím z dosiahnutia toho najposvätnejšieho cieľa – vzniku Česko-Slovenskej republiky. Na druhej strane trpko
pociťoval skutočnosť, že zakiaľ on znášal sibírske mrazy, jeho kolegovia a spolubojovníci si už
delili sinekúry. A to dokonca s možnosťou jeho
vyradenia z hry. Napríklad taký Beneš bez začervenania tvrdil, že Štefánik nemôže byť členom
práve vzniknutej československej vlády, lebo sa
ešte nevzdal francúzskeho štátneho občianstva,
a tak ponuka funkcie ministra vojny je v danej
situácii celkom veľkorysá.
Lenže – vojna sa skončila. Alebo nie? Štefánik v tom čase pochopil, že zákopová vojna na
čiarach dvoch línií sa síce skončila, ale začala sa
mocenská vojna. No a moc je najväčšia droga na
svete. Položila už na máry nejedného politického
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vodcu, nejednu politickú stranu, a ako sa práve
ukazovalo, aj nejeden štátny kolos. Mocenské
škriepky sa objavili nielen medzi našimi politikmi, čo brali väčšiu či menšiu účasť na vzniku
republiky, ale aj medzi víťaznými mocnosťami.
Z nášho záujmového pohľadu to konkrétne boli
Francúzsko a Taliansko. Začala sa hra o žetón
vplyvu na nový štátny útvar v Strednej Európe
– Československú republiku. Áno – už nie Česko-Slovenskú, ale Československú! V podstate
išlo o malú, úbohú pomlčku, ale skrývalo sa za
ňou mnohé. No dalo sa to pochopiť. Vzhľadom
na početnú nemeckú menšinu v juhozápadných
Čechách sme potrebovali čo najviac obyvateľstva.
Lenže len s Čechmi to bolo prakticky na hrane.
Museli zavážiť Slováci. Aj s územím Podkarpatskej Rusi. Tak v Masarykovej hlave skrsol nápad
„jednotného československého národa“. A v tzv.
Washingtonskej deklarácii zo 16. októbra 1918
to nekompromisne presadil. Vtedy naplno pochopil, že len takto sa môže vrátiť do republiky
ako jej prvý prezident. Čiže – z hľadiska obyčajných kupeckých počtov nás Česi potrebovali. No
aj my sme potrebovali ich. Situácia na Slovensku
aj po martinskej Deklarácii slovenského národa
z 30. októbra bola ešte stále dosť neprehľadná.
Po Martine stále pobehovali policajti
s uhorskými kosierkami, no a Bratislavu bolo treba ešte stále aj so zbraňou
v ruke vyčistiť od pohrobkov monarchie a natrieť slovenskými farbami.
A na východe, konkrétne v Prešove,
nie veľmi rada vznikla Slovenská republika rád. Z iných príčin, ale našťastie len dočasne.
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Štefánik si to všetko uvedomoval, vo vnútri
s postupom politických kolegov, pravdaže, nesúhlasil, ale pochopil to ako nevyhnutnosť práve
prebiehajúceho času. Bol presvedčený, že keď sa
náš nový štát usadí a keď sa definitívne zakreslia
jeho hranice, všetko sa čestne vyrieši v duchu prvotných dohovorov. Po celý život to bol čestný,
priamy a otvorený muž a takto sa pokúšal vnímať
aj iných vo svojom bližšom i vzdialenejšom okolí. Lenže, tu sa mýlil. Najväčšie podrazy v celých
dejinách sa dejú v politickom priestore.
Napriek tomu, nikdy nezaprel svoj pôvod
a hrdo sa hlásil k Slovákom. A toto vnútorné
ukotvenie nezradil ani teraz. Všimnime si: z Ruska sa vrátil do Paríža, potom odišiel do Ríma
upokojiť talianske a francúzske mocenské špičky a vybaviť pokojný rozchod a odchod našich
zajatcov domov, do oslobodenej vlasti. Potom sa
aj on sám chcel vrátiť – do vlasti. Ale – pozor –
nie do Prahy, kde sa nedemokraticky varil guľáš
akože demokratickej republiky. Chcel sa vrátiť na
Slovensko! Tam bol jeho skutočný domov, tam
bol jeho národ, ktorému prestrel koberec k národnej slobode, tam bola jeho vlasť. Z jeho pôdy
chcel bojovať aj za jeho rovnoprávnosť, politické
uznanie i sociálne pozdvihnutie.
Z tohto obdobia je zaujímavý a príznačný
Štefánikov postoj k starším generáciám bojovníkov za našu národnú slobodu. Na Parížskej
mierovej konferencii koncom apríla 1919 sa
stretol aj so známym historikom a už uznávaným
bardom slovenského národa Jozefom Škultétym,
ktorý mal na starosti návrh štátnej hranice medzi
Slovenskom a Maďarskom. Štefánik v rozhovore
s ním energicky podporil myšlienku oživotvorenia Matice slovenskej a na záver mu povedal:
Nebyť vás starých a vašej činnosti, z nás by nebolo
bývalo nič. Ajhľa, aký aktuálny výrok aj pre náš
dnešok.
Druhý Štefánikov výrok s generačnou témou
sa objavil len nedávno. Objavil sa v memoárovej
knihe tlmočníka amerického prezidenta Wilsona

Stepfena Bonsala a hovorí o konšpiratívno-dobrodružnej ceste Andreja Hlinku v Paríži počas
historicky známej „mierovej konferencie“. Keďže
americký prezident už odcestoval, Hlinku a jeho
sprievodcu Františka Jehličku prijal aspoň tento
tlmočník. No a ten vo svojich pamätiach spomína, že Hlinka sa na začiatku rozhovoru odvolával
na odporúčací list samotného Štefánika, v ktorom stálo: Urobte to, čo môžete pre mojich priateľov.
Dúfam, že sa k nim čoskoro pripojím v Paríži. Ak je
to možné, zabezpečte im stretnutie s plukovníkom.
Môžem sa zaručiť za absolútnu pravdu vyhlásení,
ktoré sú oprávnení urobiť. Otázka znie: Ako sa
tento odporúčací list dostal k Hlinkovi, keď nemáme vedomosť, že by sa s ním Štefánik niekedy
stretol? Nevieme presnú odpoveď, ale môžeme
predpokladať, že tento lístok dal Štefánik v Paríži Jozefovi Škultétymu. Pritom nemusel byť
adresovaný Andrejovi Hlinkovi, ale niektorému
inému významnému národovcovi, s ktorým Štefánik rátal so slovenskými národnými a politickými aktivitami v Česko-Slovenskej republike.
Ak priznáme pravdivosť tomuto dokumentu,
(a aký záujem mohol mať neznámy americký
tlmočník na jeho obsahu?), potom je jasné, že
Štefánik mal už na jar 1919 v Paríži premyslený plán a koncepciu uviesť po návrate do vlasti
veci na pravú mieru, tak ako sa náš štátotvorný
triumvirát Štefánik – Masaryk a Beneš dohodli na začiatku, keď sa ešte v parížskych salónoch
dvorili miestnej smotánke ženského rodu a nenápadne ich opaľovali.
A 19. apríla 1919 Štefánik odcestoval do Talianska. O deň neskôr už rokoval v Padove a potom v Ríme.
Poznámka: Generál, diplomat a politik M. R.
Štefánik sa umiestnil na prvom mieste v národnej ankete Najväčší Slovák. Druhý bol jazykovedec a politik Ľ. Štúr, tretie miesto v ankete patrí
rímskokatolíckemu kňazovi A. Srholcovi.
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OTČENÁŠ, MÁM PÁR OTÁZOK
Adela Vinczeová 26/04/2019
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1930130-otcenas-mam-par-otazok
To, čo hľadáme vonku, sa nám
ukáže až vtedy, keď to nájdeme najprv v sebe. Veľkonočné zopakovanie
si „Otčenáša“ v kostole mi naštartovalo sériu otázok o pravdivosti jeho
žitia. Či sa v laviciach omieľa vedome,
alebo rovnako mechanicky ako pohanské šibi-ryby? Či naozaj chceme,
aby sa diala vôľa Božia? Či skutočne
odpúšťame našim vinníkom a či sa vieme nechať zbaviť zlého? Výsledok je jednoznačne nejednoznačný – každý robí asi najlepšie ako vie.
Čo sa mi však dlhodobo ukazuje ako ‚neobíditeľný‘ kompas v hľadaní nejakého životného
princípu, je pozorovanie, že to, čo hľadáme vonku, sa nám ukáže až vtedy, keď to nájdeme najprv
v sebe. Dostávame len toľko rešpektu, koľko ho
máme voči sebe, dostávame toľko lásky, koľko jej
cítime pre seba a vidíme toľko pravdy, koľko jej
vieme v sebe vidieť. A tak sa dostávame k tomu,
že aj odpustiť vieme iným až vtedy, keď odpustíme sebe.
Stáva sa nám, že sa sťažujeme na život, na štát,
na veci, na ľudí, na situácie – na vôľu Božiu – napriek tomu, že si ju pri rannej modlitbe želáme,
aby sa stala. Z tých ľudí a situácií, ktoré nám niekedy ukazujú pravdu o nás ‚hoc aj tvrdo‘, si sami

robíme spomínaných vinníkov.
A vôbec – dá sa zlého zbaviť? Einstein povedal, že neexistuje zlo, ale len nedostatok dobra.
Dá sa teda zmeniť, pokiaľ ho naplníme láskou,
pochopením, prijatím a následnou
aktivitou. My však radšej niečo označíme ako zlo, snažíme sa ho zbaviť,
no nedostatok dobra naším odporom
pretrváva a rastie. Platí to aj pre zlo,
ktoré je v nás samých. Dôležité upozornenie pre neskúsených užívateľov
prijatia! Prijatie neznamená pasivitu!!! Znamená, naopak, aktivitu prameniacu z pochopenia. Tá aktivita môže byť aj
veľmi jednoznačná, no kvalitu jej výsledku určuje
práve to, či sa deje v hneve alebo láske. Bez prijatia zväčša len roztáčame opakujúce sa koleso
našich osobných dejín.
Nech mi je odpustené, že si kladiem otázky
pri niečom takom nemennom. Pritom nie je ani
čo meniť, stačí si len uvedomiť slová, ktoré hovoríme. Že zbaviť sa svojho zlého môže znamenať naplniť sa láskou; naplniť sa láskou znamená
vedieť si odpustiť; vedieť si odpustiť znamená
vedieť odpustiť iným; vedieť odpustiť iným znamená, že vieme prijať Božiu vôľu. A až prijatie je
moment, keď dokážeme pochopiť a meniť svet.
Nie v odpore a hneve.
Dokonca si myslím, že Otec náš nie je až tak
ďaleko na nebesiach. Že je hádam aj oveľa bližšie
a len čaká na našu vedomejšiu spoluprácu.

PODĽA TVOJHO SLOVA
EVS zamyslenie
„Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova! A anjel
odišiel od nej.“ (L 1:38)
16
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Mnohokrát premýšľame, aká je Božia vôľa
pre naše životy. Ja však navrhujem, aby sme
Bohu jednoducho vyznali: „Pane, som ochotný/á počúvať Ťa, aj keď úplne nerozumiem
tomu, čo odo mňa žiadaš.“ Presne to urobila aj
Mária. Nerozumela všetkému, čo jej Gabriel
povedal, no počúvla. Urobila skok viery. Boh
hľadá takýto postoj u svojich služobníkov, hľadá
vieru a poslušnosť, akú majú deti.
Biblia nás usmerňuje v spoznávaní Božej
vôle:
„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo
Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu
príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A
nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte
sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať,
čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (R 12:1-2)
Všimnite si, že táto pasáž začína prosbou,
aby sme vydávali naše telá Bohu. Nehovorí:

„Najprv zistite, aká je Božie vôľa, a potom sa
rozhodnite, či budete počúvať.“ Máme sa rozhodnúť pre Boha, urobiť záväzok. Nedovoľme
svetu, aby nás vtlačil do svojej vlastnej formy.
Dovoľme Bohu, aby preformoval naše mysle
tak, aby sme svetu prakticky dokázali, že Boží
plán pre život človeka je dobrý.
Najprv sa rozhodni pre Pána, potom spoznáš
Jeho vôľu. Nikdy by sme sa nemali báť odovzdať
neznámu budúcnosť Bohu, ktorého poznáme.
Podmienkou osvietenej mysle je srdce podriadené Pánovi.
Možno nepoznáme Božiu vôľu len preto, že
sme Mu ešte nepovedali: „Prijímam Tvoju vôľu
a počúvnem Ťa.“ Už si Mu to povedal?

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Máj
Kozempel Ladislav
Gajdošová Žofia
Halahija Milan
Hyben Július
Münnichová Slávka
Turzáková Vilma

Jún
Barláková Katarína
Žrobeková Gabriela
Barillová Anna
Rožárová Mária
Lachová Elena
Pažitná Ľudmila
Valentíková Mária
Kollárová Marta
Ilavská Anna
Šebestová Mária

VYPÍSANÉ Z MATRÍK V MESIACOCH MAREC – APRÍL
Sviatosť Krstu svätého prijali: Peter Dindoš, Matúš Kubaský, Gréta Michalková, Kristián Katana
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Pavol Blaško, Žofia Staroňová
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POZÝVAME NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA
V ZBOROVEJ MIESTNOSTI NA UL. 1. MÁJA 1:
konfirmandi – utorok o 15:00 h 1. ročník; o 15:30 h 2. ročník
spevokol – každú stredu o 9:30 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 INFORMÁCIE
Návšteva hostí zo Sarvaša a zbierka.
V posledný májový víkend nás navštívia hostia
z partnerského zboru zo Sarvaša. Rezervovali sme pre nich ubytovanie a stravu vo Veľkom
Slavkove v Mládežníckom centre Ichthys. Podľa
predbežného programu našich hostí privítame vo štvrtok večer 23. mája, a potom v piatok
a sobotu môžeme ísť s nimi na výlety do Tatier.
V nedeľu budeme spoluúčastní služieb Božích
a potom rozlúčkového posedenia. Na presbyterstve cirkevného zboru sme sa dohodli, že na
pokrytie nákladov spojených s touto návštevou
urobíme finančnú zbierku pri východe z kostola,
a to v nedeľu 12. mája a ešte v ďalšiu nedeľu 19.
mája. V našej réžii by sme tiež prichystali úvodné a záverečné posedenie v zborovej miestnosti.
Už teraz ďakujeme za ochotu prispieť, poslúžiť
prípravou občerstvenia aj účasťou na programe
či výletoch.
Zborový deň. Srdečne pozývame na zborový deň, ktorý bude 22. júna (sobota) so začiatkom o 10:00 h v zborovej miestnosti. Hosť tohto
dňa bude sestra Jelka Petričová st. z Mokroluhu,
ktorá nám poslúži svedectvom o živote kresťana
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v minulom totalitnom režime. Za tým bude nasledovať obed a neformálny program vo farskej
záhrade. Pretože potrebujeme zaistiť primerané
množstvo surovín na prípravu obedov, prosíme
záujemcov, aby sa prihlásili vo farskom úrade
a ako milodar a potvrdenie účasti môžu zaplatiť
1 Euro.
Detský denný tábor 2019. Z Božej milosti
plánujeme aj tento rok denný letný tábor pre deti
s témou Skúška odvahy. Bude sa konať v termíne 8.7. až 12.7. Prihlášky a bližšie informácie
budú zverejnené na detskej besiedke.
Deň VD ECAV 2019 sa uskutoční 14.7.
po roku opäť v Popradskej aréne so začiatkom
o 9:30 h. Téma tohto dňa je: Skrytý poklad s biblickým veršom: Našiel som knihu zákona v dome
Hospodinovom (2Kr 22,8). Muzikál Legenda
o zakliatom meste je na programe odpoludnia
o 14:00 h.
Mládežníci zo zborov Štrba a Batizovce pozývajú do Vyšnej Slanej v termíne 27.7. – 3.8.
na dorastovo-mládežnícky tábor.

Máj - Jún - 2019

VD ECAV pozýva na Misijné dni, ktoré
sa uskutočnia v Hoteli Sorea v Ľubovnianskych
kúpeľoch od 29.8. do 1.9. Téma je: Dobre vidieť
s biblickým citátom: Človek totiž hľadí na to, čo je
pred očami, Hospodin však hľadí na srdce (1 Sam
16,7). Duchovný program je pripravený pre všetky generácie a celé rodiny.
Zbieranie fotografických podkladov pre
knihu o histórii nášho cirkevného zboru. Pracovníčky štátneho archívu v Spišskej Sobote pripravujú knihu o histórii nášho cirkevného zboru
v Poprade, Spišskej Sobote a Strážach. V záujme komplexnosti bude v publikácii zaradená aj
história zboru v Matejovciach. Pre ilustrovanie
textovej časti sú potrebné dobové fotografie,
o ktoré prosia autorky. K tejto prosbe sa pripája aj vedenie zboru a prosí všetkých vlastníkov
takých fotografií o láskavosť poskytnúť ich na
dokumentovanie udalostí v cirkevných zboroch
alebo iných udalostí akokoľvek s nimi súvisiacich. Fotografie môžete poskytnúť osobne bratovi farárovi, a to v kostole alebo vo farskom úrade.
Fotografie vložte do papierovej obálky; na ňu
uveďte: meno, priezvisko, adresu poskytovateľa
a počet fotografií. To uľahčí spoľahlivé vrátenie
fotiek po skenovaní. Na zadnú stranu fotiek ce-

ruzkou napíšte čo najviac z týchto údajov: 1./
ktorej časti zboru sa fotka týka (Poprad, Spišská Sobota, Stráže, Matejovce), 2./ dátum (ak
neviete presne, uveďte aspoň orientačne roky),
3./ príležitosť-udalosť, ktorej sa fotografia týka,
4./ mená osôb na fotografii. Kolektív pripravovateľov publikácie a brat farár M. Findra vopred
ďakujú za ochotnú spoluprácu.

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade,
Námestie sv. Egídia 8/17, 058 01 Poprad, tel. farský úrad: 789 58 72,
email: poprad@ecav.sk, www.ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Ing. Michal Findra, námestný farár (0903 602 902), jazyková úprava:
Mgr. Zuzana Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, a Alena Chlebovcová.
Vydávanie zborového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
19

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT
MÁJ
2. Št.
17:30
5. Ne.
10:00
				
9. Št.
17:30
12. Ne.
09:00
10:00
17:30
16. Št.
17:30
19. Ne.
09:00
10:30
17:30
23. Št.
17:30
26. Ne.
09:00
10:30
17:30
29. St.
15:00
30. Št.
17:30
-

Poprad, biblická hodina
Poprad, 2. nedeľa po Veľkej noci slávnosť
inštalácie M. Findru za zborového farára a úvod presbyterov
Poprad, biblická hodina
Poprad, 3. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek
Poprad, sviatosť Večere Pánovej
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 4. nedeľa po Veľkej noci
Stráže, 4. nedeľa po Veľkej noci
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 5. nedeľa po Veľkej noci
Spišská Sobota, 5. nedeľa po Veľkej noci
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, Vstúpenie Krista Pána na nebo
JÚN

2. Ne.
6. Št.
9. Ne.

09:00
17:30
09:00
10:30
17:30
10. Po.
17:30
13. Št.
17:30
16. Ne.
09:00
				
10:00
17:30
20. Št.
17:30
23. Ne.
09:00
17:30
26. St.
15:00
27. Št.
17:30
29. So.
17:30
30. Ne.
09:00
10:30
-

Poprad, Nedeľa po Vstúpení, Slávnosť konfirmácie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. slávnosť svätodušná
Stráže, 1. slávnosť svätodušná
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, 2. slávnosť svätodušná
Poprad, biblická hodina
Poprad, Svätá Trojica, Pamiatka
posvätenia chrámu (184 r.), Deň otcov
Poprad, sviatosť Večere Pánovej
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. nedeľa po Svätej Trojici, Záver školského roka
ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
ZS, Komenského ul., biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, Sviatok apoštolov Petra a Pavla
Poprad, 2. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 2. nedeľa po Svätej Trojici
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