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Nájdime si čas (L 14,16-24)

aša doba sa vyznačuje rýchlosťou.
Máloktorú vetu dnes tak často počuť ako: Nemám čas. Nedostatok času
je ako kliatba, ktorá sa vznáša nad človekom
modernej doby. Je to zvláštne a nepochopiteľné, keď na druhej strane prináša práve táto
doba toľko vymožeností, ktoré nám čas šetria.
Predstavme si koľko času potrebovali ľudia pred niekoľkými desiatkami rokov, keď
potrebovali niečo vybaviť, zariadiť, niekam sa
dostať, alebo sa stretnúť. A dnes – autá, vlaky,
lietadlá nám skracujú cesty a vzdialenosti. Telefóny a mejly urýchľujú rôzne jednania. Rozhlas, televízia a internet rýchlo sprostredkujú
informácie, spájajú nás s udalosťami z celého
sveta. Počítače vyriešia výpočty za zlomok
času, ktorý prv k tomu potrebovali vedci
a technici.
A pozrime sa do svojich domácností, čo je
tam výdobytkov modernej doby, ktoré
nám šetria čas – práčka, umývačka riadu, mikrovlnná rúra, kuchynské roboty, rôzne mrazené polotovary…
A predsa nemáme čas. Kde sa stratil
čas ušetrený vymoženosťami techniky?
Rodičia nemajú čas na deti, deti na rodičov,
najmä starých, manželia žijú i roky vedľa seba
bez toho, aby vedeli jeden o druhom, čo ich
trápi alebo čím žijú. A mnohí kresťania nemajú čas na stíšenie sa pred Bohom, na modlitbu,
na služby Božie.

Skúsme sa pozrieť na jeden svoj deň či týždeň a na to, na čo čas máme. Človek si predsa
dokáže nájsť čas na veci, ktoré ho zaujímajú,
na to, čo považuje za dôležité pre zabezpečenie alebo spríjemnenie života.
Milí priatelia, prajem všetkým nám, aby
sme si v nastávajúcom prázdninovom čase
a období dovoleniek našli čas pre Boha. Aby
sme sa dokázali zastaviť, stíšiť sa, začítať sa
do Božieho slova, popremýšľať nad tým, čo
nám chce povedať do našej situácie, do nášho
života, aby sme si našli čas na modlitbu a zahrnuli do nej našich známych i priateľov, aby
sme sa modlili za cirkev a jej predstaviteľov,
za naše mesto a krajinu, aby sme v utíšení
pred Bohom načerpali novú silu na radostný
život, na odvahu preukázať lásku k blížnemu
i na odpustenie tým, ktorí nám ublížili. Tak si
to čítame aj v Božom slove: Ale Boh dokazuje
svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel
za nás, keď sme ešte boli hriešni (R 5,8).
Boh nás predchádza svojou láskou
a dáva nám príklad, ako máme i my
konať. Takto však nedokážeme žiť
a konať, ak si nenájdeme čas na stíšenie
sa pred Bohom.
Čas strávený v utíšení sa pred Bohom nie
je stratený čas, ale tá najlepšia investícia, ktorá
sa nám mnohonásobne vráti. Prajem Vám požehnané letné mesiace.

Dr. Libor Bednár, zborový farár
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Modlitba
Mária Benková
Nebeský Otče, ďakujeme za Tvojho
Syna, Pána Ježiša Krista, ktorého si z lásky
k nám-hriešnikom poslal na svet, aby nás zachránil svojím utrpením. Prosíme, daj, aby sme
si túto obeť, prinesenú pre naše vykúpenie, vážili a žili ako verní nasledovníci vo viere a láske
s Tebou spojení a pre Tvoje zásluhy mali istotu
spasenia.
Milostivý a láskavý Pane Ježiši, úprimne
Ťa prosíme, odpusť nám naše hriechy a nedopusť, aby nás ony v tejto časnosti zahanbili a na
poslednom súde odsúdili. Aj keď sme biedni

a hriešni, predsa sme Tvoji a patríme Tebe, veď
Ty si za nás draho zaplatil.
Zmocňuj nás Duchom Svätým, aby sme sa
nebáli ťažkostí, neľakali sa nepriateľov, ale aby
sme Ťa pred svetom vyznávali. Ďakujeme Ti
za verných svedkov Tvojho evanjelia. – apoštoli
Peter a Pavol sú pre nás príklad vo vyznávaní
Teba, ako Spasiteľa a Vykupiteľa. Prosíme Ťa,
zapáľ v nás oheň viery a lásky, aby sme aj my
odpúšťali, milovali a iným pomáhali na ceste
viery. Náš život nech je dobré svedectvo o Tvojej láske a milosti, o spasení a vykúpení, ktoré
v Tebe máme. Ty si naše svetlo, spasenie a život
teraz i naveky. Amen.

Udalosti v cirkevnom zbore
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková
V dňoch 4. – 6. mája sa v Piešťanoch konala konferencia Evanjelizačného strediska
a autobus z Tatranského seniorátu, pod vedením brata farára Michala Findru mieril na ňu
v sobotu 5. mája. Počuli sme hodnotné prednášky našich i zahraničných lektorov: Je svet
krásny, alebo zlý? Jaroslav Petro; Nepolepšiteľní hriešnici alebo ľudia s veľkou budúcnosťou?
Elke Werneová; Mal to ľahké, lebo bol Boh
alebo ťažké, lebo bol človek ako my? Ľubomír
Ďuračka; Utiecť, schovať sa, alebo to nechať
tak? Roland Werner. V odpoludňajšom čase
sa konali semináre: Dôveryhodnosť Biblie.
Roland Werner; Žena
v službe a evanjelizácii Elke Wernerová
V akom svete žiješ?
Jaroslav Petro.
Členovia
nášho
CZ tvorili najväčšiu
časť posádky seniorátneho autobusu a nik
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z účastníkov neľutoval obetovaný čas, veď sme
odchádzali povzbudení a potešení vo svojej
viere v živého trojjediného Boha. Tešili sme
sa zo stretnutí so známymi bratmi a sestrami
vo viere a veľmi sme ďakovali Pánu Bohu, organizátorom podujatia i nášho zájazdu zo seniorátu.
V nedeľu 6. mája sa konali dvoje služieb
Božích – v Poprade a Strážach. Poobede sme
mali zborové popoludnie venované oboznámeniu sa s projektom SEŽ k 500. výročiu
reformácie pod názvom Vyšívaná história reformácie na Slovensku a nakoniec boli aj večerné
služby Božie v ZŠ Jarná ul.
13. mája sa konala Slávnosť konfirmácie.
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Brat farár Michal Findra vo svojom príhovore
povzbudil konfirmandov, aby konali podobne ako učeníci Pána Ježiša Krista, ktorí
pod vplyvom viery v živého Boha spoznali
svoju hriešnosť, ale našli aj pravú cestu – sám
Ježiš Kristus je tá pravá cesta, pravda i život –
pre radosť už tu na zemi, ale aj potom vo večnosti. Slávnosť konfirmácie je krásny impulz
pre nasledovanie Krista tak, ako to aj naši mladí sľubovali pred spoločenstvom cirkevného
zboru. Bola to požehnaná nedeľa, lebo medzi
dospelých členov CZ boli prijatí aj tohtoroční
konfirmandi. Prosme spolu s nimi v modlitbách, aby zostali verní konfirmačnému sľubu
v celom svojom ďalšom živote.
20. mája sme slávili Prvú slávnosť svätodušnú, v ktorú sa naša pozornosť a duchovný
zrak upriamujú na tretiu Božskú osobu, teda
na Ducha Svätého, v tomto svete a v našom
živote. Kázňový text ( J 7,37-39) nám hovoril:
Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí
vo mňa. Prameňom je evanjelium a aj ľudia,
ktorí ho prijali a prinášajú ho svojim potomkom. Ľudia čítajú aj z iných prameňov, tie však
nie sú stále, menia sa časom, ale evanjelium
je platné stále a dáva nám silu. V starostiach
a obavách sa preto obracajme len k prameňu
slova Božieho, ktorý nás posilní a občerství.
Odpoludnia bola v zborovej miestnosti
rodinná party rodičov a detí. Správu
o nej uverejňujeme na inom mieste.
Večerné služby Božie boli na text:
voľba diakonov pre službu bratom
a sestrám a kazatelia, ktorí tak mohli
byť pilní v službe slova a na modlitbách (Sk 6,1-7). Aj nás Duch Svätý
vedie k tomu, aby slovo Božie rástlo nielen v dávnom Jeruzaleme, ale
aj dnes medzi nami.
27. mája bola Slávnosť Svätej
Trojice. Prítomní si na službách Božích vypočuli kázeň na biblický text

zo 4M 6,22-27. Kázal brat farár Vladimír
Maťaš z Veľkého Slavkova a zameral sa na obsah Áronovho požehnania. V ňom každý verš
obsahuje dva prvky požehnania: 1.) – nech ťa
požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje... Boh
Otec, cez Pána Ježiša nás požehnáva; 2.) nech
rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti
je milostivý... milosť a pravda je skrze Pána Ježiša a Jeho preliatu krv; 3.) nech obráti Hospodin
svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj... Boh Duch
Svätý nás posväcuje, On je to svedectvo, že nie
sme opustení, ale Boh je obrátený k nám. Radi
sme si vypočuli hodnotnú kázeň brata farára
Maťaša a prosíme, aby ho milostivý Boh požehnával v službe slova.
Časť členov CZ bola v túto nedeľu na výlete v bratskom CZ v maďarskom Sarvaši.
Na tento výlet sa vydali ešte v piatok ráno 25.
mája. Sarvašskí priatelia nás srdečne privítali
podvečer v Novom evanjelickom kostole a rozhovory pokračovali pri pohostení v zborovej
miestnosti tohto kostola. V sobotu predpoludním sme mali prehliadku Starého evanjelického kostola a boli sme pri Žule znovuzaloženia
Sarvaša. Tatranská žula je súčasť pamätníka,
vyhotoveného na pripomínanie príchodu 34
rodín Slovákov do Sarvaša v r. 1722 – toto
sa považuje za začiatok osídľovania Sarvaša
po vyhnaní Turkov. V sobotu sme stihli ešte
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výlet do neďalekého Kondoroša, kde sme videli expozíciu zo života predkov v Slovenskom
oblastnom dome, mali sme prehliadku kondorošského evanjelického kostola a potom nám
ukázali majstrovstvo čikóšov (pastierov koní)
v drezúre koní i kondorošskú beťársku čárdu,
kde rád chodieval maďarský zbojník Sándor
Rózsa. Odpoludnia sme absolvovali plavbu
výletnou loďou a prezreli sme si aj Sarvašské
arborétum.
Návšteva vyvrcholila nedeľnými službami
Božími v Novom evanjelickom kostole, kde
kázňou poslúžil brat farár L. Bednár, spevom
náš cirkevno-zborový spevokol s dirigentkou
M. Bednárovou a prijmali sme aj sviatosť Večere Pánovej. Predstavitelia cirkevných zborov
podpísali oficiálny dokument o našej vzájomnej spolupráci. Posledné spoločné chvíle sme
prežili po službách Božích v prírode – v záhrade kostola. Vzájomné spoločenstvo je nám
veľmi vzácne, ďakovali sme zaň Pánu Bohu
a našim hostiteľom za bezchybnú starostlivosť
o nás. Úprimne sa tešíme na budúce stretnutia.
V sobotu 23. júna sme mali zborový deň.
Článoček o jeho priebehu uverejňujeme
na inom mieste.
Vo 4. nedeľu po Svätej Trojici 24. júna sme
si pripomínali narodenie Jána Krstiteľa tak,
ako hovorí o tom text L 1,57-67. V jeho osobe sa zjavuje Božie milosrdenstvo, ktoré znamená milé srdce Boha voči človeku. Toho,
čo je schopné milé srdce – teda lásky – je
v dnešnej dobe veľmi málo medzi ľuďmi. Ale
Pán Ježiš má milé srdce a koná medzi nami.
V túto nedeľu bolo v kostole aj zakončenie školského roka a brat farár M. Findra mal kázeň netradične od pultíka, aby
mohol počas nej komunikovať aj s deťmi
v laviciach. Tie dokázali odpovedať na ním
položené otázky, týkajúce sa ich viery v Pána
Ježiša Krista a Pána Boha velebili za Jeho
milosrdenstvo aj piesňou Je veľký náš Boh.
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Spolu s deťmi ďakovalo aj celé zhromaždenie
za úspešné skončenie školského roka.
Stretnutia modlitebného spoločenstva sa
v našom cirkevnom zbore konajú pravidelne
vždy vo štvrtok o 16:15 h, stále pokračujú
aj cez prázdniny a sú otvorené pre všetkých.
Sme presvedčení, že je to Bohu milá aktivita v našej cirkvi a že aj náš Pán má radosť, že
zo svojho voľného času venujeme aspoň malú
časť v týždni spoločným modlitbám. Aj keď sa
doma súkromne modlíme, nemôžeme zanedbávať ani prospešné spoločné modlitby a sám
Pán Ježiš dal v Biblii krásne zasľúbenia tým,
ktorí sa spolu modlia. A okrem toho: aj terajšia rozhádanosť v našej drahej ECAV je veľký impulz pre modlitby – Pán Boh je takým
stavom zarmútený a náprava potrebuje veľa,
veľa modlenia! Aj preto sa tešíme, že k nášmu
spoločenstvu sa pridali, a tak nás podporili, dve
nové sestry v Pánovi – Božena a Viera. Tešíme
sa aj neformálnym stretnutiam ako sme mali
na Sviatok apoštolov Petra a Pavla, lebo tam
cítime dobré fluidum vzájomnej lásky, ktorou
sa upevňujú dobré vzťahy medzi nami. Naša
túžba je, aby tieto stretnutia boli podobné stretávaniu sa prvých kresťanov v láske a veríme, že
sa to páči aj nášmu Pánovi.
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Rodinná party
Michal Findra, farár pre deti a mládež
Deti s rodičmi a starými rodičmi sa stretli
poobede 20. mája v zborovej miestnosti pri príležitosti Dňa matiek na rodinnej party.
Naše stretnutie sme začali spevom piesní a modlitbou. Potom nasledovalo
kreatívne objavovanie verša
stretnutia – Žalm 18,31.
Objavený verš nás viedol
k téme stretnutia – Rodina.
Boží plán pre človeka je rodina. Pán Boh stvoril človeka
pre život v rodine, preto sme sa
rozprávali o prvej rodine – Adam a Eva a ich
deti Kain a Ábel. Museli sme smutne konštatovať, že už v tejto prvej rodine nebolo všetko
podľa Božieho poriadku tak, ako to, žiaľ, nie
vždy dobre funguje aj dnes.
Posunuli sme sa v dejinách do obdobia rímskej ríše a do oblasti dnešného Izraela. Žila
tam úplne obyčajná, ale zároveň vzácna rodina, v ktorej sa narodil Pán Ježiš. Rodina Pána
Ježiša je pre nás vzor, aby sme aj my nasledo-

vali v rodinách Pána Boha aj keď to nie je vždy
ľahké. Pán Boh bude náš štít,
keď sa k Nemu budeme obracať o pomoc. Pomôže nám
byť dobrými deťmi, rodičmi
a starými rodičmi – teda byť
na Božej ceste. Modlili sme
sa za požehnanie našich rodín.
Po biblickom vyučovaní bol čas na výrobu rámika
pre rodinnú fotku, ktorú sme
si doniesli. K party patria
aj darčeky a nebolo to inak ani
teraz. Deti priniesli drobné
darčeky, ktorými sa náhodne
vzájomne obdarovali. Samozrejme, nechýbalo drobné občerstvenie.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou prichystali
toto stretnutie.

Zborový deň 2018
Zuzana Hybenová
Sestry a bratia nášho cirkevného zboru
sa v sobotu 23. júna stretli na tohtoročnom
zborovom dni. Dopoludnia sme si v zborovej
miestnosti vypočuli prednášku sestry Daniely Fiačanovej, spoluautorky knihy Reformácia
po praslici. Najskôr predstavila život Anny Tranovskej i jej pomoc svojmu manželovi Jurajovi

Tranovskému počas jeho života a špeciálne počas pôsobenia v službe farára cirkevného zboru
v Liptovskom Mikuláši. Mali spolu deväť detí,
z ktorých sa len päť dožilo dospelosti.
Ako druhú ženu reformácie sestra D. Fiačanová predstavila urodzenú a pobožnú Katarínu
Potockú-Šramkovú. Jej manžel Pavol Šramko
bol farár v Paludzi v tamojšom malom artikulárnom kostole. Keď ho dal prestavať, zmestilo
5
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sa doň 5-6 tisíc ľudí zo širokého okolia. Prestavbu viedol majster Lang a denne mal 40
pomocníkov-tesárov. Prestavba bola dokončená v stanovenom krátkom čase. V r. 1975 pred
napustením priehrady Liptovská Mara, tento
kostol demontovali a previezli do Svätého
Kríža-Laziska, kde slúži doteraz ako vzácny
kostol a bohato navštevovaná kultúrna pamiatka. Anna Potocká porodila šesť detí, z nich
tri prežili do dospelosti. Je vnímaná ako prvá
slovenská poetka/veršovníčka, lebo mala veľké
nadanie tvoriť pekné veršované útvary. Mladá,

29-ročná, ochorela a zomrela. Na smrteľnom
lôžku svoje tri deti i manžela požehnala krásnymi veršovanými obrazmi. Katarínin manžel
Pavol Šramko po jej smrti (1778) napísal a vydal báseň Památka Života y Smrti požehnaná,
v ktorej vykreslil svoju veľkú lásku k milovanej
žene, podobne ako Andrej Sládkovič v Maríne.
Obidve spomínané výnimočné evanjelické
ženy 16. – 18. storočia na Slovensku sú súčasťou publikácie Reformácia po praslici, ktorú
pripravilo a vydalo SEŽ ECAV k 500. výročiu
reformácie. Ženy-manželky reformátorov boli
v úzadí, ale veľmi im boli nápomocné nielen
pri práci na vinici Pánovej, ale i v celom živote.
Od rána „kuchári“, pod vedením „šéfkuchára“ brata farára Romana Porubäna z Kežmarku, pripravili vo farskej záhrade výborný
guláš. Pre studené počasie ho preniesli do zborových priestorov, kde sme si, po modlitbe
a zaspievaní piesne Chvála Tebe, Bože náš, pochutili na dobrom guláši a ďalších dobrotách.
A nakoniec na pripravených koláčoch spolu
s dobrou kávou. Pri tom sa vytvorilo ozajstné
bratsko-sesterské spoločenstvo. Úprimne ďakujeme našim organizátorom, pomocníkom
a všetkým sestrám a bratom s ochotou pomôcť
a prispieť k dobrému priebehu zborového dňa,
ale najmä Pánu Bohu, že požehnáva svoje deti
pri každej príležitosti, konanej v Jeho mene.

Večerné služby Božie v ZŠ na Jarnej ulici
Zuzana Hybenová
Pri príležitosti 500. výročia reformácie, si
brat farár Michal Findra zvolil výklad Lutherovho Veľkého katechizmu. Podrobne vysvetlil všetky jeho časti: Desať Božích prikázaní,
Otče náš i Apoštolské vyznanie viery. Taktiež
aj podstatu Krstu svätého i potrebu a účel pristupovania k stolu milosti pri Večeri Pánovej.
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Ďakujeme za každú možnosť počúvať
na večierňach výklad biblického slova a spievať duchovné piesne. Nech sám Pán požehnáva túto službu aj v budúcom školskom roku
a žehná aj brata farára Michala Findru a rovnako aj sestru Elenu Endresovú, ktorá hudobne sprevádza spev zúčastnených na týchto večierňach.
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Vyšívaná história reformácie na území Slovenska
Zuzana Hybenová
História je učiteľka života – toto staré latinské príslovie je platné, ale len vtedy je užitočné,
ak sa históriou dáme poučiť. Veľmi dôležité je
poznať nielen príčiny a okolnosti, ktoré viedli
k historickým udalostiam, ale aj ich následky
– zmeny, ktoré ony spôsobili v ľudskej spoločnosti. K tomu patrí aj poznanie významných
osobností dejinných udalostí.
V minulom roku sme si pripomenuli 500.
výročie reformácie cirkvi. Do množstva podujatí k tomuto výročiu chcelo prispieť i Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ), preto
pripravilo dva projekty: publikáciu Reformácia
a ženy a gobelíny Vyšívaná história reformácie
na Slovensku.
Druhý menovaný projekt bol vybratý ako
téma zborového popoludnia v nedeľu 6. mája
v našej „zborovke“. Na projekte participovali
ženy vo všetkých 14 seniorátoch ECAV a pozostáva zo 16 vyšitých gobelínov, znázorňujúcich vývin udalostí v ECAV na území Slovenska v priebehu 500 rokov.
Popoludnie bolo obohatené účasťou sestry farárky Ľ. Sobanskej, koordinátorky SEŽ
v Tatranskom senioráte (TAS), rovnako
aj troch sestier-vyšívačiek z CZ ECAV Svit.
Hostky nám porozprávali o vzniku projektu,

jeho organizovaní i o vyšívaní. Najťažšie sa
vyšívali gobelíny s množstvom postáv. Na vyšívačku z gemerského seniorátu (10. gobelínu
Prešovské popravy) tak silno doľahla tragickosť
a vážnosť témy (v Prešove 30 katov sťalo a rozštvrtilo najváženejších evanjelikov), že požiadala, aby ho nemusela dovyšívať (dokončil
ho brat J. Krišťák z Rejdovej). V TAS vyšívali
sestry vo Svite gobelín Hniezdo Slovensko v náručí Ježiša Krista. Je to záverečný obraz série
s odkazom na báseň Milana Rúfusa Modlitba
za Slovensko, ktorou básnik zveruje Slovensko
do tej najvyššej a najlepšej ochrany – do rúk
Pána Ježiša Krista. Sestrám zo Svitu za ich námahu úprimne ďakujeme aj my. Nech Pán Boh
požehná všetko, čo s vďakou a chválou konáme
na Jeho slávu, lebo všetko je len z Jeho milosti
a lásky!
Rúfusova Modlitba za Slovensko – v programe popoludnia ju predniesla sestra Z. Valeková – je básnikovo vyznanie lásky rodnej malej
krajine a ono rámcuje cyklus zobrazených/prevyšívaných historických udalostí. Prezentáciu
témy, obrazom aj slovom, pripravil brat farár
M. Findra. Tak prítomní videli projekt v plnej kráse a vypočuli si výklad dejín reformácie
u nás podľa jednotlivých gobelínov.
Projekt Vyšívaná história je unikátny príspevok všetkých 14 seniorátov našej cirkvi
cez ochotné a šikovné
ruky desiatok sestier, ale
aj niekoľkých bratov, zapojených do vyšívania.
Úprimné
poďakovanie
patrí: koordinátorke celého projektu, sestre farárke
D. Horínkovej, ktorá organizovala prácu vyšívačiek a pripravovala semináre s prednáškami prof. J.
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Krivošovej o dejinách cirkvi; sestre J Kepplovej
za jedinečnú ideu sústrediť v mene takéhoto
diela množstvo príčinlivých rúk; sestre E. Fojtíkovej za bdenie nad formálnym stvárnením
obrazov; sestre J. Krivošovej za výtvarnú koncepciu a umelecké stvárnenie diela.
Vyšívanú históriu reformácie na Slovensku
organizátorky vyprevadili do sveta s nádejou, že sa stane Božím nástrojom na upevne-

nie viery a povzbudenie cirkvi. Nech je nám
príkladom horlivosť predkov. Nezľakli sa ani
v ťažkých dobách pre cirkev a často obetovali
život i majetok pre zachovanie vernosti Pánu
Bohu – poučme sa od nich! Dnes, keď máme
náboženskú slobodu, vidíme vlažnosť a opúšťanie cirkvi i Boha – pritom by sme mali konať
opačne a prichádzať k Bohu s vďakou za všetky
Jeho dobré dary...

Biblické vzdelávanie
Zuzana Hybenová
Pre biblické hodiny brat farár Libor Bednár
zvolil štúdium jednej z najťažších kníh Novej
zmluvy, Zjavenie Jána. Jej štúdiu sme sa venovali
od septembra 2017 do konca júna 2018.
Túto apokalyptickú knihu písal Ján vo vyhnanstve na ostrove Patmos v časoch veľmi ťažkých
pre kresťanov. V Malej Ázii vládol kult rímskeho
cisára, k tomu klaňanie a obetovanie ďalším bohom pri ich sochách. Uctievanie cisára ako boha
bolo v Rímskej ríši povinné – kto by tak nekonal,
bol ohrozený na živote.
V tejto ťažkej dobe má apoštol Ján zjavenia,
ktoré sú na povzbudenie kresťanských cirkevných
zborov, aby zostali verní živému Bohu a nepodľahli škodlivým vplyvom. Mnohí odpadli, ale boli
aj takí, ktorí pre vieru obetovali aj svoj život, ako
napr. biskupi Polykarp zo Smyrny a Antipas z Pergamonu.
Proroci zvestovali Božie slovo a vyzývali na pokánie. Vo svojom Zjavení apoštol Ján vykresľuje
budúcnosť. Poukazuje na to, že Boh je s nami
a dobro určite zvíťazí. Zjavenie Jána je list lásky,
napísaný nám, kresťanom.
Od druhej kapitoly sú listy napísané cirkevným
zborom vo významných mestách tej doby. Prítomní na biblickom vzdelávaní sa dozvedeli, čo v tých
mestách bolo dôležité a tiež aj to, aká bola príčina
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úpadku ich viery v Boha.
Efez patril medzi tri najväčšie mestá v Malej
Ázii. Mal najväčší prístav v Malej Ázii a pristávali
v ňom lode z celého vtedy známeho sveta (dnes už
tam prístav nie je). Mesto malo divadlo s 25-tisíc
miestami. Malo tiež chrám bohyne Artemis a dva
ďalšie chrámy, v ktorých uctievali cisára. V chrámoch boli bežné aj kultické prostitútky.
Kresťanský cirkevný zbor založil apoštol Pavol,
pôsobiaci tam tri roky; potom v jeho diele pokračovali ďalší. Postupom času však neboli už takí vytrvalí, preto im Ján píše list, v ktorom ich vyzýva,
aby sa kajali a konali prvotné skutky.
Smyrna (dnes Izmir) bola najkrajšie mesto
v Malej Ázii. Bola bohatá, mala aj prístav. Už v 2.
stor. pr. n. l. Mali tam chrám, kde vzdávali božskú
úctu cisárovi. Apoštol Pavol pravdepodobne založil aj tento cirkevný zbor. Kresťania trpeli pre svoje
vyznávanie viery aj zo strany židov, ktorí ich udávali. Od biskupa Polykarpa žiadali, aby preklial
Pána Ježiša. Ten však vyhlásil: Ježiš mi pomáhal 86
rokov, preto ho v žiadnom prípade nemôžem zradiť.
Umučili ho pri horiacom kole. Pán Ježiš ich v súžení vyzýva: Buď verný až do smrti a dám ti veniec
života!
Pergamon (dnes Bergama) je vnútrozemské
mesto, sídlo kráľov. Bol tu sústredený kult cisára.
Mesto ležalo na vrchu a odolávalo nepriateľským
dobyvateľom. Preto na znak vďaky postavili ol-
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tár bohu Zeusovi, z ktorého neustále stúpal dym
z prinášaných obetí. Odtiaľ boli chýrni lekári aj šikovní remeselníci. Vyrábal sa tu najdokonalejší
pergamen (upravená zvieracia koža) na písanie
textov, ktorý bol kvalitnejší a trvácnejší ako papyrus (z rastliny šachor papyrusový). Ján píše list tomuto zápasiacemu cirkevnému zboru a vyzýva ich,
aby sa kajali. Podľa legendy tu upálili biskupa Antipasa, ktorý tiež zostal verný až do potupnej smrti.
Tyatýra. Zbor v tomto meste napredoval, preto
ho Ján povzbudzuje k vytrvalosti. Vo svojom strede však mali ženu Jezábel, ktorá – ako prorokyňa
– učila a zvádzala Božích služobníkov k bezbožnosti. Keďže sa nechce kajať, preto ju Ježiš vrhá
na lôžko do veľkého súženia. Verných povzbudzuje: Len sa držte toho čo máte, dokiaľ neprídem!
Sardy (dnes malá dedinka) boli najvýznamnejšie mesto v Malej Ázii, ktoré bolo známe výrobou
vlny. Ján im v liste píše: Máš meno, ale si mŕtvy!
Prevládla tam ľahostajnosť v kresťanskom živote.
Tvoje skutky nenašiel som dostatočnými pred svojím
Bohom. Ján ich svojím listom vyzýva, aby sa polepšili a boli bdelí, lebo bdelosť je veľmi dôležitá.
Prídem ako zlodej a nezvieš v ktorú hodinu – hovorí
Pán Ježiš.
Filadelfia (dnes Allah-šehr/mesto Božie) bola
vybudovaná na sopečnej láve po častých zemetraseniach, ktoré trápili mesto. Zem bola veľmi
úrodná najmä pre vinič. Mesto existuje aj dnes
a má v ňom sídlo biskup i jeho úrad. V Jánovej
dobe bol zbor Bohu milý – v liste mu neadresoval
žiadnu výčitku. Naopak, povzbudil zbor slovami:
Drž to čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Je to vzácna milosť a súčasne výzva na bdelosť, lebo hovorí:
Čoskoro prídem!
Laodikeu pretínali tri obchodné cesty. Obyvatelia mesta boli bohatí, preto si mysleli, že
nepotrebujú Pána Boha. Mesto bolo centrum
peňažníctva, vo veľkom chovali ovce na vlnu
pre rozvinutú textilnú výrobu a výrobu usní. Veľmi
známe boli lekárnické masti a prášky na choré oči
a uši. Ján píše list na základe zjavenia, kde mu Ježiš

hovorí: Poznám tvoje skutky , že nie si ani studený,
ani horúci. Preto rozhorli sa a kajaj! Stojím pri dverách a klopem!
Mnoho toho, čo Ježiš vyčíta cirkevným zborom, platí aj dnes pre nás. Dobrotu a horlivosť by
sme si mali privlastniť, veď aj nám hovorí: Rozhorli sa a kajaj! Stojím pri dverách a klopem! Pán Ježiš
môže vstúpiť len ak mu otvoríme.
V ďalších kapitolách Ján opisuje neopísateľné veci – nemal na to ani vhodné výrazy a tie, čo
použil, sú len symbolické vyjadrenia. Zjavenie je
o zjavení sa Ježiša Krista Jánovi. Použité obrazy sú
židom známe, ale človek nepoznajúci Starú zmluvu im nerozumie. Pán Boh nám ukazuje, čím všetkým musíme prejsť, aby sme sa polepšili. Veľmi
sa nám treba modliť, Pán Boh nás počuje a koná.
Prvé dve a posledné dve kapitoly Zjavenia
majú spojitosť – stvorenie. V 21. kapitole sa hovorí o novom nebi a novej zemi. Nová bude aj skúsenosť, lebo naša túžba po Bohu bude naplnená.
Nové spoločenstvo bude tvorené len tými, ktorí sú
zapísaní v knihe Baránkovej.
Človek má tri túžby a je to láska, bezpečnosť
a radosť. Všetky môžu byť naplnené v novom Jeruzaleme, kde bude Baránkova nevesta, ohradené
mesto a rajská záhrada. Baránkova nevesta je cirkev a vzťah ku nej sa začal na kríži Pána Ježiša
Krista. Ohradené mesto je Jeruzalem a Božie slovo ho popisuje ako najkrajšie. Učme sa z Božieho
slova a žime podľa neho, aby sme mohli raz s naším Pánom žiť večne v nádhere, ktorá je pripravená pre verných.
Posledná kapitola nám oznamuje druhý Kristov príchod. Tri razy je v nej spomenuté: Hľa, prídem čoskoro! Keď chceme žiť s Kristom vo večnosti, musíme na to pamätať už teraz a pripravovať sa
naň. Druhý Kristov príchod znamená aj posledný
súd a odplatenie každému podľa skutkov. Večnosť
a súd treba brať vážne! Zjavenie o Ježišovi Kristovi a Jeho sláve nás má priviesť k vernosti Jemu
samému. Nechajme sa povzbudiť a vážne sa na to
každodenne pripravujme!
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Duch pravdy v nás
Michal Findra, farár pre deti a mládež
Keď som bol študent, ešte ako neveriaci človek, bol som v centre diania nežnej revolúcie.
Cestovali sme po celom Slovensku a prinášali
myšlienky zmeny. K tomu sme často používali
aj heslo od Václava Havla: Pravda a láska musí
zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Vidina slobody
aj nové myšlienky nás nadchýnali nebojácne
vychádzať medzi ľudí, ísť na námestia a dokonca sme boli po nociach strážiť muničné sklady
ľudovej milície z obavy, aby nepoužili zbrane
proti ľuďom.
Spomenuté heslo v sebe obsahuje kontrast medzi pravdou a láskou oproti klamstvu
a nenávisti. Znie veľmi dobre, ale vidíme, ako
sa ono nedá žiť bez Božej zmeny v neveriacom
človeku, čo som po čase pochopil aj osobne.
Pán Ježiš prisľubuje učeníkom pravé zdroje
pre pravdu a lásku. Evanjelista Ján ich zaznamenal takto: Ak ma milujete, zachovávajte moje
prikázanie. A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného
Radcu, aby bol s vami až na veky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí
a nezná. Vy Ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude
vo vás ( J 14,15-17). Znovuzrodený človek má pri sebe i v sebe prameň pravdy
a tým je Duch Svätý, ktorý presahuje
všetko svetské – aj ušľachtilé heslo nežnej
revolúcie. A čo sa týka lásky, Ján hovorí
jasne o prikázaní Kristovom: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne
milovali; ako som vás ja miloval, aby ste
sa vzájomne milovali ( J 13,34). Ako veriaci ľudia sme neustále konfrontovaní
s realitou života pravdy a lásky, či už ide
o najužšie rodinné spoločenstvo, o spoločenstvo cirkvi, alebo o naše verejné pôsobenie.
V čom je teda pravda a láska nášho
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života? Podstatou je osoba Pána Ježiša. O Duchu pravdy máme napísane: Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy,
ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne, a vy
budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou ( J
15,26-27). Osoba Pána Ježiša rozhoduje. Kto
je Kristus? Čo urobil pre človeka? Ako človek
reaguje na Spasiteľa? Ako necháva človek pôsobiť v sebe nový život Kristov? Ak máme Ducha
Svätého, potom máme pravdu a aj ochotu plniť
Kristovo prikázanie lásky. Pravda spočíva v poučení o podstatných veciach a láska v nežnosti
zvestovania evanjelia, lebo túžime dopriať človeku to najlepšie – večný život. O pravde je napísane: A keď príde (Radca – Duch pravdy), poučí
svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu,
že neveria vo mňa (hovorí to Kristus); o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte;
a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené ( J
16,8-10). Ako podstatné vidíme hriech, spravodlivosť a súd. Hriech je ťažoba každého človeka a jedine Kristus je Záchranca. Spravodlivosť
je v tom, že môžeme skrze Krista pristupovať
k Svätému Bohu – cesta do neba je otvorená.
Súd je dôležitý, lebo postoj ku Kristovi raz roz-
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hodne, kde sa človek ocitne. Už teraz môžeme
poznávať, že je rozhodnuté a je jasný Víťaz, ktorý
odsúdil diabla.
Z histórie poznáme bojovníkov za pravdu.
Takým bol náš reformátor Dr. Martin Luther
alebo jeho predchodca majster Ján Hus i mnohí iní. Jedno ich spájalo: boli ochotní, lebo mali
Ducha pravdy, zomrieť za pravdu evanjelia.
S Božou láskou vštepovali vzácne pravdy Písma Svätého ľudu okolo nich – Luther hlavne
v Stadtkriche vo Wittenbergu a Ján Hus v Betlehemskej kaplnke v Prahe. A teraz uvažujem
nad dneškom: je pre nás podstatný zápas o pravdu evanjelia a jej láskavé zvestovanie ľuďom okolo nás? Je v nás Duch pravdy? Nezamenili sme

túto podstatu za iné pravdy a iné zápasy, a nevytratila sa celkom láska?
Na záver si dovolím byť opäť osobný. Trochu „zvulgarizovane“ som prijal pre život služby
myšlienku: Keď nejde o evanjelium, nejde o nič! Ak
by ma niekto chcel odvrátiť od zvestovania Kristovho evanjelia ľuďom okolo mňa, budem bojovať za Božiu pravdu a lásku ako ma bude viesť
Duch pravdy vo mne. Ak však ide o iné: slávu,
posty, bohatstvo, kto je za koho – to ma nezaujíma! Môžeme si teda prisvojiť a trochu pozmeniť
aj Havlovo heslo: Pravda a láska Kristova musí
zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou hriešneho
človečenstva. Platí to všade, kde sa ako kresťan
pohybuješ: v rodine, v cirkvi, v spoločnosti.

Pokrivené životy
Zuzana Hybenová
Ľudské vzťahy v rodinách sa často zdajú byť bezchybné a máme dojem, že
v nich vládne láska a porozumenie a že je všetko v poriadku. Ale zdanie mnohokrát klame a vzťahy sú veľmi
zložité a nevyspytateľné.
Priateľka, a sestra vo viere, Blažena Bendíková, pracovala 23 rokov v oblasti sociálnej
starostlivosti a pomáhala riešiť
množstvo nepríjemných situácií v rodinách. Ako sama píše
vo svojej nedávno vydanej knihe
Pokrivené životy, pri ich riešení
sa snažila do svojej práce vkladať
nielen um, ale aj srdce.
Často bola svedkom veľkej
lásky i nenávisti, dobrých i zlých
vzťahov. Veľa prípadov zo svojej praxe popisuje vo svojej knihe Pokrivené životy. Príbehy sa

udiali ešte v minulom režime a pri ich riešení
sa používali iné predpisy a opatrenia ako dnes.
Nechtiac bola do niektorých z nich i osobne
zainteresovaná, keď ju, ako sociálnu pracovníčku, požiadali o profesionálnu pomoc pri riešení spletitých životných situácií. Boli aj také
príbehy, ktoré sa stali jej blízkym, priateľom
a známym.
Po prečítaní Pokrivených životov sa treba zamyslieť ako je to v rodinách dnes. Či to
nie je ešte horšie, keď teraz sú rodiny omnoho
viac rozbité tým, že rodičia chodia za prácou
na veľké vzdialenosti v rámci
našej vlasti, ale často aj v bližšom či vzdialenom zahraničí.
Nehovoriac o tom, ako je to
s duchovným životom rodín.
Nezabúdajme preto prosiť
v modlitbách za kresťanské rodiny, aby v nich vládla vzájomná
láska a úprimnosť a deti aby si
ctili svojich rodičov a poslúchali ich, ako nás napomína štvrté
Božie prikázanie Dekalógu.
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Apokalypsa alebo Spev o nádeji
Autor knihy: PhDr. ThMgr. Luděk Rejchrt, farár Českobratskej cirkvi evanjelickej
v Prahe 4-Braník – podľa uvedenej knihy
spracovala Soňa Slahová
Svätá Trojica nie je náhodná. Sprítomňuje vzťah Otca a Syna v Duchu Svätom. Je to
vzťah, na ktorom stojí každý krst. Aj keď učenie o Svätej Božej Trojici je až neskorší výtvor
cirkevného bohoslovia, v poslednej novozákonnej knihe môžeme objaviť jeho solídne stavebné prvky, ako je jasné z úvodného pozdravu
v Zj.1:4-7.
Trojičné učenie budilo výrazný odpor predovšetkým u Židov, ktorí v ňom videli ohrozenie princípu monoteizmu, teda vyznávania jediného Boha. Nesúhlas sa však ozýval i z radov
kresťanov. Stačí si len spomenúť na tragický
osud Kalvínovho súčasníka Michaela Serveta
(1511-1553, španielsky lekár, objaviteľ malého
krvného obehu, ktorý poukázal na spojenie
žilového a tepnového systému, bol aj prírodovedec, právnik a teológ), ktorý v Bazileji zavrhoval dogmy o Božej trojjedinosti. Bol obžalovaný z kacírstva, zadržaný, odsúdený ako
neveriaci a upálený v Ženeve na podnet Jána
Kalvína (1509-1564, francúzsky cirkevný reformátor, študoval teológiu a právo, v r. 1524
sa pod vplyvom M. Luthera a U. Zwingliho
pridal na stranu reformácie. Pred prenasledovaním odišiel z Paríža do Bazileja. Od roku
1541 žil v Ženeve. Nastolil tvrdý netolerantný
režim riadený konzistóriom – poradným orgánom zboru duchovných. Ženeva sa pod jeho
vedením stala európskym centrom reformácie) či na ostatných antitrinatárov v ľudových
proticirkevných hnutiach. Avšak nielen trojičná dogma, ale už sám vzťah Otca a Syna je
pre hociktorého premýšľajúceho člena cirkvi
nemalý problém. Môžem sa vôbec modliť k Je12

žišovi, ktorý sa predsa narodil ako človek? Je
prípustné, aby Ježiš bol vzývaný a velebený ako
Boh?
V Starej zmluve, ba i v modlitbe, ktorú Ježiš
učí svojich učeníkov, je doxológia (oslavovanie hymnickou formou, chválospev oslavujúci
Svätú Trojicu) vyhradená iba Bohu. Len jemu
patrí kráľovstvo i moc i sláva na veky.
Ale v Zj 22:13 – Ja som Alfa i Omega, Prvý
i Posledný, Počiatok i Koniec, je ukončený Jánov
pozdrav doxológiou a tá sa vzťahuje na Ježiša
Krista, ktorý nás svojou krvou zbavil hriechu
a urobil kráľovským kňazstvom Boha, svojho
Otca. Pisateľ Zjavenia bez rozpakov dáva Ježišovi to, čo patrí Bohu. Výsostné označenie
Božie – Alfa a Omega – vyjadrujúce prvým
a posledným písmenom gréckej abecedy moc
nad začiatkom aj koncom všetkého, znie
na konci knihy z úst osláveného Ježiša.
Sláva Otca je daná bezo zvyšku Synovi – to
je presvedčenie Zjavenia. Preto na konci hymnickej oslavy (doxológie) verného svedka (tu naráža na Ježišovo martýrium kríža), prvorodeného z mŕtvych (je prvý zo vzkriesených) a vládcu
kráľov zeme (oslávenie po pravici Otca) je povedané AMEN.
To je slovo, ktoré potvrdzuje všetko, čo
bolo povedané. AMEN znamená ISTE. To je
bodka za rozhodujúcim svedectvom, že pravý
a skutočný človek – Jeho ľudskosť je zrejmá
v Jeho smrti – je pravý a skutočný Boh, ako
to dosvedčuje doxológia. Po nej zaznie už len
poisťujúce AMEN.
Ale toto potvrdzujúce slovo je v našej časti
ešte jedenkrát, a to po zvesti o Jeho príchode
v sláve. Jeho nepriatelia nebudú mať najmenší
dôvod na radosť. On bude súdiť živých i mŕtvych, povedané slovami Apoštolského vyznania viery. Tým, ktorí nespievajú s Jánom a celou
cirkvou hymnus na Ježiša Krista, zostáva skryté
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najhlbšie tajomstvo Božej záchrany: J 16:1213 – A ostane im len plač.
Spolu s Jánom hovorí cirkev k tejto skutočnosti svoje AMEN. Nemôže a nesmie zamlčať

to, čo nie je nijako populárne a tým menej povzbudivé. Na Ježišovi Kristovi je rozhodujúca
záchrana či skaza človeka, jeho oslavný spev
alebo nárek. AMEN.

Spomienka po rokoch
Redakcia Zborového listu
Slávnosť konfirmácie je pre cirkevný zbor sviatok, pri ktorom sú medzi dospelých členov prijatí
mladí veriaci ľudia. Aj my sme túto slávnosť mali
t. r. v Nedeľu po vstúpení 13. mája a ďakujeme
aj za tohtoročných konfirmandov.
Zamýšľame sa nad tým preto, lebo po 16-tich
rokoch si jeden konfirmand zaspomínal na brata
farára Jána Pavloviča. Adresoval mu list, v ktorom oceňuje dobrý prístup brata farára ku konfirmandom a vyznáva, aký dôležitý bol pre neho
deň konfirmácie. Uvedomil si to až neskôr, lebo,
tak ako mnohých, aj jeho zvábil život bez cirkvi
a v hriechu. Vďaka prístupu brata farára Pavloviča
si na neho zachoval dobré spomienky a nezanevrel ani na cirkev. Píše, že pri konfirmácii dostal
Novú zmluvu s venovaním. Dlho bola odložená
v skrini a našiel ju až keď sa sťahovali. Zo zvedavosti ju začal čítať. Poznanie Novej zmluvy
zásadne zmenilo jeho pohľad na vieru, na Boha,
na spasenie...
Roky utekali, avšak farára Jána Pavloviča
zo spomienok nestratil. V súčasnosti žije a pôsobí
mimo Popradu. Keď sem raz prišiel, v obchode
pri rozhovore s predavačkou prišla reč na brata
farára Pavloviča. Vtedy sa rozhodol, že sa s ním
skontaktuje, osobne mu poďakuje a prizná sa mu,

že Pán Boh zásadne zmenil jeho život, lebo už
siedmy rok je v duchovnej službe v cirkevnom
zbore ECAV Bystré v Šarišsko-zemplínskom
senioráte.
V liste bratovi farárovi Pavlovičovi sa vyznáva:
Som Bohu vďačný za Vás, že ste ma mohli v živote ovplyvniť. Bez Vás by som možno dnes bol jeden
z tých, čo nikdy viac nechcú vkročiť do cirkvi. Ktovie,
či by som dnes poznal Pána Ježiša a mal v Ňom toho
najlepšieho priateľa a záchrancu. On je pre mňa fascinujúci vzor a stále sa mám od Pána čo učiť. A Vy ste
jeden z tých, ktorí sa Mu podobali a nežili v nenávisti a hneve, ale v láske a súcite medzi ľuďmi.
Je to vzácne a úprimné vyznanie, ktoré brata
farára Pavloviča potešilo. Po rokoch počuť takúto
úprimnú vďaku a osobné vyznanie konfirmanda,
ho, samozrejme, veľmi dojalo.
Aj redakcia Zborového listu sa pridáva
ku krásnemu vyznaniu, ktoré napísal brat farár
Marek Ivan.
Ďakujeme aj my bratovi farárovi J. Pavlovičovi
za jeho požehnané pôsobenie a službu v našom
zbore. Želáme mu zdravie, lásku najbližších a nás
všetkých, ktorí sme ho mali a stále máme radi!
V modlitbách tiež prosme, aby všetci konfirmandi zostali verní Pánu Bohu a, hoci aj po rokoch, spoznali kde je ich miesto či kto je ich Pán
a Spasiteľ.

O Bohu a Ježišovi Kristovi
Z internetového zdroja vybrala Anna Barillová
Ž 147,11: Hospodin má záľubu v tých, čo sa
ho boja a v tých, čo sa spoliehajú na Jeho milosť. Ž

62,9: Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.
Boh – je poznateľný ( Jer 9,22-23); – je prístupný (Ž 145,18); – je tvorivý (Ž 147,5; 121,113
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2) – je odpúšťajúci (R 3,21-22.25) – je úprimný
(Ž 119; Ž 130; Ž 105) – je múdry (Ž 25,3).
Ježiš Kristus – Jeho meno je známe po celom svete. Dalo by sa povedať, že je najviac
vplyvný, nenávidený, ospevovaný, rozdeľujúci,
ctený, hanený, chválený, provokatívny, kontroverzný, citovaný, odsudzovaný, chcený, opo-

vrhovaný, oslavovaný, pohŕdaný, vyvyšovaný,
obávaný, nepochopený, prijímaný, odmietaný,
urážaný, nemilovaný, uctievaný, zapieraný, zabúdaný, zbožňovaný, vyzdvihovaný, známy, ignorovaný, sledovaný. Muž, ktorý chodil po tejto zemi. Bol to len človek alebo niečo viac? To
je osobná otázka pre každého!

Význam slov Amen, Haleluja a Hosana
Spracovala Soňa Slahová, zdroj internet
Milí priatelia, rozhodol som sa tu zavesiť
stručný rozbor slov AMEN, HALELUJA,
HOSANA. Ako začínajúci kresťan som, asi
ako prvé, riešil slovo amen („nemôžem“ predsa
hovoriť niečo, o čom neviem čo znamená). Slovo haleluja a hosana som započul až v piesňach
chvál a tiež mi vŕtalo v hlave čo znamenajú, aby
som lepšie pochopil význam textu piesne.
Amen. Pôvodne hebrejské adjektívum ןמא
(amen, skutočné, pravdivé, v niektorých biblických pasážach užívané aj ako podstatné meno)
sa stalo neurčitým výrazom pre potvrdenie vyššie povedaného v zmysle „tak sa staň“, „pravda“,
„nech sa tak stane“. Etymologicky vychádza
z koreňa א-מ-ן, ’-m-n, t. j. veriť, dúfať, uistiť sa,
byť verný (od toho istého koreňa je odvodené
i slovo  הנומאemuna, „viera“). Podľa výskumov je
príbuzné so slovom תמא, emet, pravda. Odvode-

né formy sú v nif ’alu ןמאנ, ne’eman - „byť istý“,
„byť pravdivý“, prenesene „obstáť“, v hif ’ilu potom  ןימאהhe’emin - „veriť“ či „uveriť“.
Haleluja (latinsky Alleluia, anglicky Hallelujah) pochádza z hebrejského výrazu היוללה
(haleluja), ktorý znamená Chváľte Pána. Skladá sa z imperatívu plurálu slovesa ללהלle-halel,
„chváliť“, a Božieho mena v jeho kratšej podobe
 ( היJah). To sa prekladá ako „Pán“ alebo „Hospodin“.
Hosana pochádza z hebrejského slova
 אנ העישוהHoši’a a znamená „prosím zachráň“.
Ide o imperatív hif ’ilu slovesa  עשיj-š-’, „zachrániť“, „spasiť“. Tento termín môže mať význam
obyčajnej prosby o pomoc/záchranu, ale i prosby o zásah Boží na prospech svojho ľudu. Ako
taký sa objavuje i v 118. žalme, ktorý je však
prevažne oslavný. Z tohto dôvodu sa význam
tohto slova posunul a, okrem žiadosti o pomoc
a spásu, znamená i výzvu k Bohu a jeho oslavu.

Náš kostol
Báseň získala Anna Gumuláková Celé stáročia nocou i dňami
videl hriech, bolesť, porobu
z katolíckeho kostola
materí, otcov, čo tu pred nami
vo vyšných Ružbachoch
žili – od narodenia ku hrobu.
Už odpradávna tu kostol stojí, Prihováral sa s istotou predakoby nám chcel povedať,
kom –
že život len tak za niečo stojí, jeho reč nádej prináša!
Nádej hriešnika, čo nechal všetko
keď sa budeme milovať.
a nasledoval Ježiša.
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O láske vraví otcom, synom,
o láske väčšej ako smrť –
a o živote! Celkom inom,
než ten, čo bôľom dusí hruď.
Zamyslený v tom kostole stojí
váš syn, môj otec, moja mať...
Vie, že žiť len tak za niečo
stojí, keď sa budeme milovať!
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Blahoželáme jubilantom
Júl
Antalová Emília
Dufalová Anna
Roško Ján
Grillingová Erika
Rajtárová Viera
Blaško Pavol

August
Gildein Ľubomír
Lorenčíková Dagmar
Jarabáková Alena
Messerschmidtová Anna
Mlynárová Vilma

Kazimírová Eleonóra
Chábová Anna, Mgr.
Vicianová Ida
Copúš Michal
Scholtzová Anna
Hybenová Mária

Pozývame na pravidelné stretnutia v zborovej miestnosti na Ul. 1. mája 1:
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:15 h
mládež – každý piatok o 17:00 h

Iné pozvania
Pozývame zapojiť sa do služby, keď je kostol Svätej Trojice otvorený pre verejnosť v dovolenkovom období – obraciame sa na všetky
sestry aj bratov(!), ktorí sú ochotní obetovať
svoj voľný čas Pánu Bohu formou dvojhodinových služieb v pondelok a stredu od 15:00
h do 17:00 h a môžu tak pomôcť dobrej veci.
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!
Pozývame v nedeľu 9. septembra na služby
Božie na začiatok školského roka 2018/2019.
Pozývame v nedeľu 16. septembra
na Dištriktuálny deň VD ECAV, ktorý bude
v Popradskej aréne v Poprade.

Ak budete prežívať letné prázdniny
a dovolenky s Pánom Ježišom určite nájdete
aj utíšenie, aj pravý oddych, aj upokojenie
od zhonu dní.
Požehnaný čas prázdnin svojim milým
čitateľom želá
redakčná rada
Zborového listu popradských evanjelikov.

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

JÚL
1. Ne.

09:00

-

Poprad, 5. nedeľa po Svätej Trojici

10:30

-

Stráže, 5. nedeľa po Svätej Trojici

5. Št.

18:00

-

Poprad, sviatok Majstra Jána Husa

8. Ne.

09:00

-

Poprad, 6. nedeľa po Svätej Trojici

10:00

-

Sviatosť Večere Pánovej

15. Ne.

09:00

-

Poprad, 7. nedeľa po Svätej Trojici

22. Ne.

09:00

-

Poprad, 8. nedeľa po Svätej Trojici

29. Ne.

09:00

-

Poprad, 9. nedeľa po Svätej Trojici

10:30

-

Spišská Sobota, 9. nedeľa po Svätej Trojici

AUGUST
5. Ne.

09:00

-

Poprad, 10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia

10:30

-

Stráže, 10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia

09:00

-

Poprad, 11. nedeľa po Svätej Trojici

10:00

-

sviatosť Večere Pánovej

19. Ne.

09:00

-

Poprad, 12. nedeľa po Svätej Trojici

26. Ne.

09:00

-

Poprad, 13. nedeľa po Svätej Trojici

10:30

-

Spišská Sobota, 13. nedeľa po Svätej Trojici

12. Ne.
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