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Na biblických hodinách sa venujeme 
statiam z 1. knihy Mojžišovej a dočí-
tame sa tam aj o putovaní Abráma do 

zasľúbenej krajiny. Leto je čas mnohého puto-
vania ľudí a  Abrám je pre nás dobrý príklad, 
aby aj naše putovanie malo Boží poriadok.

Abrám putoval na Boží pokyn. My vieme, 
že Pán Boh nám praje odpočinok, ale chce nám 
dopriať aj putovanie, aby sme opustili naše za-
behané koľaje. Dôležité je poznať Božie pria-
nie a pochopiť, kam máme ísť, ako sa pripraviť 
a s kým ísť. Naše smerovanie neurčuje reklama 
či tlak okolia, ale pokorná modlitba očakávania. 
Teda, ako si praje naložiť Pán Ježiš s naším let-
ným putovaním?

Zaujímavá je Božia požiadavka na Abráma, 
aby opustil svoje príbuzenstvo. Je to ťažká pod-
mienka, ale Abrám ju predsa, v dôvere v Hos-
podina, vykoná a odíde od svojich najbližších. 
Dalo by sa jednoducho povedať, že v čase let-
ného putovania aj my rovnako odchádzame od 
našich najbližších, ale iné je podstatné. Naši 
príbuzní totiž môžu byť menej citliví či až ľa-

hostajní voči Božím hodnotám, avšak my ich 
nemôžeme a  ani nechceme obísť ani vo svo-
jom voľnom čase. Aj zo strany najbližších totiž 
môžeme zažívať tlak zapojiť sa do bezuzdnej 
zábavy alebo podniknúť adrenalínový zážitok 
za každú cenu. Podobná, ako Abrámova, môže 
byť aj naša voľba, a to, že nemôžeme ísť na cesty 
spolu s blížnymi, ktorí by nás zvádzali na zlé.

V  povolaní na putovanie Abrám počul aj 
slová Božieho požehnania. Má zasľúbené, že sa 
stane veľkým národom a že bude pre druhých 
požehnaním. Ak putujeme v lete s Pánom Ježi-
šom, potom si môžeme prisvojiť nádej Božieho 
požehnania. Pán Ježiš bude s nami kamkoľvek 
by sme šli a  čokoľvek by sme prežívali. Do-
konca aj my sami sa môžeme stať požehnaním 
pre svoje okolie, lebo dielo Ducha Svätého cez 
Jeho verných kresťanov nezastavaní ani letné 
putovanie.

Prajem všetkým pokojné leto s  pohľadom 
na Abrámovo putovanie, ktoré môže byť ten 
správny vzor pre všetky naše cesty.

 Michal Findra, zborový farár

O putovaní

Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej 
krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho 

otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa 
veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno 

zvelebím, tak sa staneš požehnaním.  (1M 12,1-2)
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UDALOSTI V CIRKEVNOM ZBORE
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková

Konferencia EVS sa tradične konala v prvý 
májový víkend a tentoraz bola v prešovskom Di-
vadle J. Záborského na tému Nevzdám sa! Tat-
ranský seniorát zabezpečil autobusovú dopravu 
na hlavný prednáškový deň, sobotu 4. mája, 
ktorú s radosťou využili aj členovia nášho zboru. 
Prvý prednášal evanjelista a  apologét Michael 
Ots na tému Odmena, ktorá stojí za to. Tá odme-
na je večný život, zabezpečený skrze vzkrieseného 
Krista. V ľudských dejinách pre ňu trpeli mnohí 
kresťania. Naozaj, nie je nič lepšie, na čo by sme 
sa mohli spoliehať a nie je nič vzácnejšie a hod-
né trápenia či obetí. Potom brat farár Ondrej 
Kolárovský hovoril o  Disciplíne, ktorá bolí. Cieľ 
disciplíny je chcieť sa podobať Ježišovi Kristovi 

aj keď to bolí, ale voľba či to stojí za to, je len na 
nás. Víťazný koniec nie je možný bez námahy 
a  disciplíny; treba metanoiu/pokánie a  zmenu 
myslenia, treba začať aktívne zamerať svoj ži-
vot na Krista. Nórsky evanjelista Curt Westman 
predniesol posolstvo: Nie si v tom sám! Príklad 
máme aj v Jóbovi, ktorý bol veľmi skúšaný, ale 
napriek všetkému osvedčil svoju neotrasiteľnú 
dôveru v Boha: Nech ma aj zabije ( Jób 13,15)... 
a Boh bol s ním, a pri našej vernosti neopustí ani 
nás! Michael Ots z Veľkej Británie mal odpolud-
nia ďalšiu prednášku o  Krokoch viery. Povedal, 
že racionálne myslenie vedie k Bohu. Bez Boha 
sa nedá vysvetliť spravodlivosť, ktorú „máme 
už v génoch“, lebo aj dieťa už vie posúdiť čo je 
spravodlivé. Na záver zhrnul: 1/ Boh sa zapísal 

do dejín ľudstva, keď prišiel do nášho sveta v Je-
žišovi Kristovi. 2/ Boh sa nám zjavil v Ježišovi 
Kristovi, aby sme vedeli, že je-existuje. 3/ Boh sa 
nám zjavil v Ježišovi Kristovi, aby sme vedeli aký 
je. 4/ Boh sa nám zjavil osobne v Ježišovi Kris-
tovi, aby sme ho mohli osobne spoznať. Krok 
viery teda nie je krok do neznáma!

V  Nedeľu Dobrého Pastiera 5. mája boli 
v našom zbore slávnostné služby Božie – konala 
sa inštalácia brata Michala Findru za zboro-
vého farára a  úvod členov presbyterstva do 
ich hodností. Inštaláciu vykonal Jaroslav Ma-
tys, senior Tatranského seniorátu ECAV, spolu 
so sestrou farárkou Jankou Maťovou (CZ Po-
prad-Matejovce) a bývalým naším zborovým fa-
rárom Liborom Bednárom (CZ Bratislava-Dú-
bravka). Prítomní boli aj bratia farári Roman 
Porubän (CZ Kežmarok) a Miroslav Maťo (CZ 
Batizovce), ale aj Tomáš Hyben, seniorátny do-
zorca. V ďalšej časti slávnosti potom novoinšta-
lovaný zborový farár vykonal úvod do hodností 
kurátora, presbyteriek a  presbyterov – stalo 
sa tak zložením sľubu a udelením požehnania. 
V modlitbách zaznela prosba k Pánu Bohu: daj 
nám svojho Svätého Ducha, silu, múdrosť, rozum, 
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dobrú vôľu, ochotu, svedomitosť a vernosť pri všet-
kých prácach, ktoré máme odteraz konať, aby to bolo 
na Tvoju slávu a na prospech tohto zboru i našej 
evanjelickej cirkvi.

Po Veľ kej noci 3. nedeľa 12. mája mala 
meno Jubilate/Radujte sa a zároveň na ňu pri-
padol tohtoročný Deň matiek. Brat farár M. 
Findra nás v  kázni povzbudil lepšie si všímať, 
koľko dôvodov na radosť nám náš dobrý Boh 
dáva. Veľký Boží dar je aj rodina. V Biblii o nej 
píše aj apoštol Pavol v Liste do Efezu (Ef 6,1-4). 
Manželstvo a rodina je – po stvorení – prvý dar 
Boha pre spoločné nažívanie ľudí a je to základ, 
na ktorom sa dá budovať a rozvíjať spoločnosť. 
Pavol odporúča ako má vyzerať rodina: otec 
a matka, ktorí sa milujú a v  láske vychovávajú 
deti... a podobne deti sa majú naučiť poslúchať 
rodičov, ďalšie autority, ale najmä Pána Ježiša 
Krista. Všetko to má byť bez násilia či krutosti, 
ale nie ani bez záujmu či benevolentne. ... aby sa 
ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi – to sú dve 
prisľúbenia pre Bohu milú usporiadanú rodinu. 
Pri príležitosti Dňa matiek, ale aj júnového Dňa 
otcov, pripravila sestra A. Findrová krátke vy-
stúpenie detí z nedeľnej besiedky, ktoré na gitare 

sprevádzal brat farár M. Findra. Ra-
dosť je vyvrcholenie sviatkov Veľkej 
noci. Podľa slov Pána Ježiša má byť 
výchova detí k  poslušnosti v  láska-
vom napomínaní ako píše apoštol 
Pavol. Poslušný a  mierny človek je 
šťastný človek. Poslúchať máme pre-
dovšetkým Pána Boha, ale aj rodičov 
a  predstavených. Členky SEŽ po 

službách Božích pozvali všetkých do zborovej 
miestnosti na malé občerstvenie a  priateľské 
rozhovory.

Cantate/Spievajte toto meno mala 4. nedeľa 
po Veľ kej noci 19. mája a kázeň bola založená 
na biblickom texte F 4,4-9, v ktorom apoštol Pa-
vol píše list kresťanom vo Filipis. Napriek tomu, 
že ho písal z väzenia, písal im o radosti. Brat fa-
rár M. Findra poukázal na to, že keď patríme 
Bohu, máme zdroj trvalej radosti a  vzkriesený 
Ježiš Kristus nás vedie k modlitbám a nie k usta-
rostenosti, lebo my nemáme vplyv na životné 
okolnosti. Viera v  evanjelium vyslobodzuje ku 
pokoju, ktorý nám vydobyl Pán Ježiš svojou smr-
ťou, a tak nás zmieril s Bohom. V kázňovom tex-
te nám Pavol dáva odporúčanie napodobňovať 
Ježiša Krista. Vzkriesený Pán má moc premieňať 
nás k  svätosti, tak sa nechajme premeniť! Na 
túto tému boli zamerané aj večerné služby Božie 
na Sídlisku Juh 3. Žalm 98. nás vyzýva: Spievajte 
Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci: 
pravica Jeho pomohla Mu i  Jeho sväté rameno... 
Dnes žijeme vo svete hudby, ale nábožné pies-
ne sa spievajú málo. Prečo máme spievať? Lebo 

Boh dokázal svoju slávu, máme spie-
vať novú pieseň pretože Boh je svätý, 
mocný a vykonal dielo spásy pre nás 
hriešnikov. Oslobodil nás od hriechu 
a tak nás zachránil pre večnosť. Slová 
98. žalmu sú veľavravné a preto boli 
aj zhudobnené. Nechajme sa po-
vzbudiť týmto žalmom a  spievajme 
na Božiu oslavu.
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V dňoch 24. až 26. mája nás navštívili bratia 
a sestry z partnerského sarvašského cirkevného 
zboru z  Maďarska. Srdečne sme ich na úvod 
privítali v zborovej miestnosti a v programe mali 
výlety do Vysokých Tatier s  prechádzkami pri 
Štrbskom plese, návštevou múzea TANAP-u, 
arboréta tatranskej flóry, ale i  s  nenáročnou 
turistikou. Čas pobytu Sarvašanov u nás rých-
lo uplynul a  uzavrel sa na nedeľných službách 
Božích, na ktorých zaznelo aj pozvanie pre Po-
pradčanov na opätovanie návštevy o rok v Sar-
vaši.

V 5. nedeľu po Veľ kej noci Rogate/Modlite 
sa 26. mája boli na službách Božích prítomní aj 
hostia zo Sarvaša. Kázal sarvašský zborový farár 
Pál Zahorecz na biblický text L 11,1-4. Najprv 

sa zameral na otázku čo odovzdáme 
generáciám, prichádzajúcim za nami. 
Pripomenul, že v ich okolí sa niektorí 
mladí vracajú k spôsobu života svojich 
predkov a začínajú pracovať na pôde 
ako oni. Kázňový text hovoril o Páno-
vej modlitbe-Otčenáši. V tejto mod-
litbe si každý nájde odkaz primerane 
k svojej životnej situácii. Hovorí nám 
o  posvätení Božieho mena, aby sme 

ho zbytočne nepoužívali, o očakávaní Pánovho 
príchodu v  Jeho večnom kráľovstve. Každo-
denný chlieb je telesný pokrm, ale prispieva aj 
k  duchovnému uspokojeniu. Ďalej v  modlitbe 
prosíme o odpustenie našich hriechov, ale to nás 
smeruje k tomu, aby sme aj my odpúšťali iným. 
Nedeľa Rogate nám pripomína, aby sme sa 
modlili. Neprestajne sa modlite, vyzýva kresťanov 
aj apoštol Pavol. A Ježiš Kristus nám tieto slo-
vá odovzdáva ako dedičstvo, aby sme ich každý 
deň používali pred Bohom... On vypočuje tých, 
ktorí sa úprimne modlia. Služby Božie obohatil 
aj náš zborový spevokol.

Na štvrtok 30. mája pripadla slávnosť Vstú-
penia Krista Pána na nebo a brat farár M. Fin-
dra kázal na text F 3,7-16. Apoštol Pavol hovorí 
o veľkom zisku, ktorým bol pre neho Pán Ježiš 
Kristus a bol Ním uchvátený. Aký vzťah máme 
my k nášmu Spasiteľovi? Dá sa prirovnať k Pav-
lovmu nadšeniu? Ďalej nám brat farár dal do 
pozornosti Pavlovu zameranosť na cieľ, ktorým 
je opäť Ježiš Kristus a  odmena v  nebesiach... 
to spôsobuje radosť aj v  najväčšom súžení. Je 
to tak aj pri nás? Tretia vec, na ktorú sme boli 
upozornení, bola mentálna dospelosť/zmýšľa-
nie kresťana. Duch Svätý nám pomáha správne 
rozlišovať názory a tie, ktoré sú proti evanjeliu 
o spasení skrze Ježiša Krista, sú pre kresťana ne-
prijateľné. Pavlove podnety sú mocné aj pre nás: 
dobre sa rozhodnime, zamerajme sa na správny 
cieľ, žime život pre Pána Ježiša Krista, lebo len 
s Ním dokážeme všetko prijať a pretrpieť.
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V nedeľu po Vstúpení 2. júna bola v našom 
zbore Slávnosť konfirmácie. Do zaplneného 
chrámu Božieho v  sprievode, na čele so zbo-
rovým farárom M. Findrom a  dozorkyňou J. 
Hesovou, vošlo 11 konfirmandov. Slávnostným 
spevom ich privítal zborový spevokol s dirigent-
kou Evou Karhútovou. Keďže v sobotu podve-
čer „skúšku“ z vedomostí, nadobudnutých počas 
dvojročnej výučby, konfirmandi úspešne absol-
vovali, služby Božie mali slávnostný ráz. Slovo 
Božie zvestoval brat farár Findra na základe vy-
bratých podobenstiev a príbehov z celého evan-
jelia podľa Marka a poučenie z každého vztiahol 
na konfirmandov, avšak s platnosťou aj pre celé 
zhromaždenie v  kostole. Potom nasledovalo 
odmietnutie bezbožnosti a sľub vernosti evanje-
lickej cirkvi a na základe toho boli konfirmandi 
prijatí medzi dospelých členov cirkvi. Pozdra-
vila ich aj dozorkyňa zboru J. Hesová a nabá-
dala ich žiť plnohodnotný život viery v  Ježiša 
Krista a  nie ten povrchný ako ponúka satan 
v tomto svete; odporučila im napredovať v du-
chovnom raste cez aktivity dorastu a mládeže. 
Potom nasledovalo prislúženie sviatosti Večere 
Pánovej najskôr konfirmandom – po prvýkrát 
– a potom ich rodičom, krstným rodičom a os-
tatným komunikantom. Slávnosť bola ukončená 
oduševneným spevom Lutherovej hymny Hrad 
prepevný. Novo konfirmovaných bratov a sestry 
porúčame v modlitbách do Božej ochrany.

Prvá slávnosť svätodušná bola v nedeľu 9. 
júna. Radostne zneli bratom farárom M. Fin-
drom spievané slová 147. žalmu: Chváľte Hospo-
dina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha... 
K tejto oslave svojím spevom prispel aj zborový 
spevokol: Duchu Svätý, svojou mocou v láske ob-
nov nás, Ty nám nedaj blúdiť nocou, svieť nám celý 
čas. Pre kázňový text boli vybraté slová z 1. Moj-
žišovej knihy, verše z 1. a 2. kapitoly o stvorení 
sveta a stvorení ženy. Z textu bolo zdôraznené: 
1. Človek bol stvorený na Boží obraz, ale človek 
ho porušil hriechom. 2. Človek dostal úlohu od 

Pána Boha, aby panoval a podriadil si zem a aby 
všetko na zemi pomenoval. 3. Pán Boh stvoril 
Adamovi ženu. Čítame, že Boh videl, že to všetko 
je dobré. Dnes je práve spolužitie muža a  ženy 
často porušené a  popieraný je aj stvoriteľský 
princíp Boha.

Služby Božie na Druhú slávnosť svätoduš-
nú boli v pondelok 10. júna podvečer. Brat fa-
rár M. Findra tiež zdôraznil, že vďaka zoslaniu 
Ducha Svätého vznikla cirkev, do ktorej aj my 
patríme. Vypočuli sme si aj obsah Pastierskeho 
listu zboru biskupov našej cirkvi. V ňom bolo po-
ukázané na spoločenstvo prvej cirkvi, keď kres-
ťania boli jedno srdce a  jedna duša. (Sk 4,32) 
Naša cirkev potrebuje oslovenie Ducha Svä-
tého, lebo On zjednocuje v  rozmanitosti, dáva 
porozumenie v  rozdielnosti a  blízkosť napriek 
vzdialenosti. Preto prosme: Príď Duchu Svätý. 
Naplň nás svojimi darmi. Spoj nás ku vzájomnej 
jednote. Daj silu a odvahu k pokániu a daruj nám 
nový život. Amen.

Slávnostnú polovicu tohto cirkevného roka 
sme ukončili sviatkom Svätá Trojica/Trinitas 
v nedeľu 16. júna. Náš zbor si v  tento sviatok 
pripomína aj Pamiatku posvätenia chrámu. 
Pred kázňou sestra Zuzana Findrová prečíta-
la časť z histórie o mobiliári-zariadení kostola. 
Kázeň brata farára M. Findru bola založená na 
biblickom texte Mt 28,16-20. Učeníci tak do-
stali poverenie od Ježiša Krista: ísť ku všetkým 
národom, získavať učeníkov a krstiť ich v meno 
Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého a zachová-
vať Jeho príkazy. Pri pripomienke 184. výročie 
posvätenia chrámu, vieme, že aj naši predkovia 
plnili spomenutý príkaz Ježiša Krista skrze stav-
bu kostola, v  ktorom by mohli počúvať Božie 
slovo a oslavovať nebeského Otca. Podobne aj 
my máme byť aktívni a pozývať ďalších do chrá-
mu i na ostatné cirkevné aktivity. Vďaka Pánu 
Bohu za náš Boží stánok. Na Sídlisku Juh 3 sa 
od 7. februára 2016 – teda už tri a pol roka – 
konajú nedeľné večerné služby Božie . Toto tiež 
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patrí k plneniu Kristovho príkazu a slovo Božie 
takto prichádza aj na sídlisko. Účastníci týchto 
zhromaždení ďakujú Pánu Bohu za ochranu, 
prejavujúcu sa aj v ochote riaditeľov poskytnúť 
priestor na tento účel v  základnej škole – te-
raz v ZŠ na Letnej ul. a predtým na Jarnej ul. 
– a vďaka patrí aj bratovi farárovi M. Findrovi 
za duchovnú službu. Pozývame všetkých „síd-
liskových“ evanjelikov na tieto bohoslužby – po 
prázdninovej prestávke sa začnú opäť konať 
v septembri.

V  sobotu 22. júna sa konal zborový deň. 
Dopoludnie v  zborovej miestnosti bolo veno-
vané životu kresťanov v  minulom totalitnom 
režime. O duchovných aktivitách v rokoch to-
tality svedčila sestra Jela Petričová z Mokrolu-
hu (filiálka CZ ECAV Bardejov). Zborový deň 
mal pokračovanie vo farskej záhrade, kde sme 
odpoludnie strávili vo vzájomnom spoločenstve 
a  pri „presbyterskom“ guláši a  ďalších dobro-
tách. Podrobnejší opis tejto udalosti je na inom 
mieste.

Prvou nedeľou po Svätej Trojici 23. júna sa 
začala bezslávnostná polovica cirkevného roka. 
Táto nedeľa má názov Nádej viery. Kázňový 
text Mt 13,44-46, teda podobenstvo o  kúpe 
poľa so vzácnou perlou, vysvetlil brat farár M. 
Findra: Kráľovstvo Božie je prirovnané ku poľu, 
Ježiš Kristus je vzácna perla v  ňom a  v  osobe 
kupca, ktorý sa tie drahocenné veci snaží kúpou 

získať, sa máme spoznať my sami. Kupec z po-
dobenstva dal všetko čo mal – skúmajme sa či 
aj naša životná priorita je kráľovstvo Božie. Veď 
odpustenie hriechov a život večný, zabezpečený 
cez obeť na kríži a vzkriesenie Pána Ježiša Kris-
ta – nad to nie je nič vzácnejšie pre veriaceho 
kresťana! Pomáhajme aj iným nájsť Spasiteľa 
Ježiša Krista: v  prvom rade našim najbližším 
v rodine, priateľom, ale aj ďalším ľuďom. V túto 
nedeľu bol aj záver školského roka a brat farár 
M. Findra požehnal deti i ich vyučujúcich pred 
odchodom na prázdniny.

V  sobotu 29. júna bol Sviatok apoštolov 
Petra a Pavla. Brat farár M. Findra kázal na text 
Sk 10,9-15 a sústredil sa na apoštolstvo. Pán Je-
žiš si pripravuje svojich apoštolov, teda poslov: 
na príklade Petrovom to bolo poučenie cez sen, 
že ho chce poslať so zvesťou evanjelia aj ku po-
hanom... a začiatok mal byť v pohanskej rodi-
ne okupantského vojaka Kornéiusa. V  konaní 
apoštolského diela je teda potrebné: príprava na 
poslanie; ochotné a nezdráhajúce sa srdce vysie-
laného; spoľahnutie sa na pomoc Ducha Svä-
tého, ktorý potom cez evanjelium môže daro-
vať nový život. I my máme konať podobne ako 
Peter, a to vo svojom prostredí a v okolnostiach 
života, ktoré nám pripraví náš Pán prostredníc-
tvom Ducha Svätého.

Druhá nedeľa po Svätej Trojici 30. júna 
má názov Boh je láska. V kázni na text Žid 2,1-
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5; 16-18 brat farár M. Findra upozornil, že sa 
v ňom hovorí o Mojžišovom zákone a evanje-
liu Pána Ježiša Krista. Nám, ktorí sme zvyknutí 
žiť pod zákonom – Božím aj ľudským – zrazu 
z textu zaznieva, že veriaci v Ježiša Krista už nie 
sú pod zákonom. Vezmime vážne toto konšta-
tovanie a tešme sa z neho. Zákon a Evanjelium 
– koho/čo počúvať? Určite je pravda, že Zákon 

nie sme schopní dodržať, ale v  dnešnom sve-
te sme príliš ľahostajní a neberieme vážne ani 
Evanjelium. Boh však túži po človeku a poslal 
svojho Syna, aby zomrel za naše hriechy. On je 
zároveň Boh aj človek a  tiež veľkňaz prináša-
júci Bohu najväčšiu obeť. Pamätajme, že veriť 
v Ježiša Krista má veľký zmysel! Aj reformátor 
Luther nám zdôraznil: Jedine Kristus!

 MODLITBA ZA KONFIRMANDOV
Zuzana Valeková, presbyterka

Milý náš trojjediný Bože, oslavujeme Tvoje 
sväté meno za dnešný krásny deň, ktorý si pri-
pravil pre nás všetkých, ale radostný a pamätný 
na celý život si ho urobil pre týchto jedenásť 
mladých ľudí – sestry a bratov vo viere.

Svoju veľkú milosť si im preukázal v  Krste 
svätom, keď si ich prijal za svoje deti. Ty si im 
dal rodičov, krstných i starých rodičov, ktorí za 
nich vyznali vieru v Teba a s pomocou Ducha 
Svätého vychovali podľa Tvojho slova.

Teraz už sami osvedčili, že odmietajú bez-
božnosť a  chcú žiť plnohodnotný život ako 
evanjelickí kresťania verní Tebe-trojjedinému 
Bohu, a tak ich v Tvojej láske teraz prijímame 
do spoločenstva dospelých členov nášho cir-
kevného zboru. Pomôž im, prosíme, tieto dobré 
úmysly splniť.

Ďakujeme aj duchovnému pastierovi, že im 
počas konfirmačného vyučovania vštepoval du-
chovné pravdy, evanjelickú vierouku a cvičil ich 
v  pobožnosti, aby tu pred cirkevným zborom 
dnes mohli stáť na Tvoju slávu a česť.

Pane Ježiši Kriste, posväť ich, keď teraz s ka-
júcim srdcom po prvý raz budú prijímať dobro-
denie sviatosti Tvojej Svätej Večere. Pečať tých-
to chvíľ nech z ich sŕdc nevymizne po celý život, 
aby nikdy nezabudli na sľub vernosti trojjedi-
nému Bohu i evanjelickej cirkvi, ktorý v tomto 

milom chráme verejne vyznali.
Pane Ježiši Kriste, pokorne Ťa prosíme za 

našu mládež, aby v  Teba úprimne verila, žila 
podľa Tvojho príkladu, milujúc Boha vo svo-
jich blížnych. Prosíme spoločne, aby ich viera 
nezanikla v úskaliach a nebezpečenstvách toh-
to pominuteľného sveta. Ochraňuj ich Ty sám, 
lebo aj za nich si zomieral na kríži, vstal z mŕt-
vych a  vstúpil na nebesia, aby sme raz mohli 
byť s Tvojím i našim Otcom v nebeskej vlasti 
naveky.

Daj nám neochvejnú vieru v Teba, aby sme 
sa stali deťmi Svetla, nie tohto sveta... obdar nás 
múdrosťou, že len s Tebou je život plnohodnot-
ný – už tento pozemský a potom i ten neopísa-
teľne krásny vo večnosti.

Tebe odovzdávame týchto mladých konfir-
movaných bratov a sestry, ale i náš zbor a celú 
cirkev, a to v pokornej viere a spoľahnutí sa na 
Božiu milosť a lásku. Amen.
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INŠTALÁCIA ZBOROVÉHO FARÁRA A ÚVOD PRESBYTEROV
Zuzana Hybenová

Druhá nedeľa po Veľkej noci bola pre náš 
zbor slávnostná. V tento deň sa konala inštalá-
cia zborového farára Michala Findru a tiež sláv-
nostné uvedenie presbyterov do ich hodností.

Príhovor pred inštaláciou mal senior Tat-
ranského seniorátu ECAV Jaroslav Matys na 
text Rim 1,16. Apoštol Pavol vyznáva: Veď ja sa 
nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Bo-
žou je ono na spasenie každému veriacemu, predne 
Židovi, potom aj Grékovi. Boh ustanovil kazateľ-
ský úrad a sviatosti. Kazateľský úrad vzbudzuje 
vieru – a to je predmet celej služby aj brata fa-
rára Michala Findru. Nech Kristus mocne pô-
sobí v  inštalovanom, aby zvestoval slovo Božie 
a prisluhoval sviatosti. Upozornil ho, že v rámci 
ekumény má hľadať spoločnú reč s inými deno-
mináciami v meste a spolupracovať aj so štátnou 
správou. Do služby v cirkevnom zbore zapájať aj 
šikovných a ochotných cirkevníkov a pri službe 
farára má byť nápomocná aj jeho rodina. Za-
želal tiež, aby ho Pán Boh bohato žehnal v tej-
to novej službe a odovzdal mu: chrámový kľúč 
so želaním aby ho vždy vítal zástup veriacich; 
svätú Bibliu, aby verne kázal Božie slovo; svia-
tostné nádoby s dôrazom, aby sviatosti prislu-
hoval podľa ustanovenia Ježiša Krista; ďalej do-

stal chrámovú agendu a kamžu, aby ho viazala 
k službe v CZ ECAV Poprad. Ďalej nasledovalo 
seniorovo požehnanie, modlitba inštalovaného 
brata farára M. Findru i za neho v novom po-
stavení a službe.

Novo inštalovaný zborový farár Michal Fin-
dra potom vykonal úvod presbyterov do ich no-
vých hodností s  výzvou: buďte pevní, neklátiví, 
rozhojňujte sa stále v  diele Pánovom, vediac, že 
vaša námaha nie je márna v Pánovi (1Kor 15,58).

Zborového farára potom v  príhovoroch po-
zdravili pozvaní hostia: viceprimátor Š. Pčola; 
O. Borsík, dekan rímsko-katolíckej cirkvi aj za 
ekuménu; brat farár L. Bednár, ktorý poďakoval 
za spoločnú sedemročnú prácu v  našom zbore; 

Michal Findra starší, otec inšta-
lovaného, ktorý podaroval zboru 
obraz Martina Luthera, svoje au-
torské dielo; J. Hesová, dozorkyňa 
nášho zboru.

Nakoniec sa inštalovaný zbo-
rový farár M. Findra poďakoval 
za všetky želania hostí, ale najviac 
ďakoval za veľkú Božiu milosť.

K  slávnostnej atmosfére 
prispel aj zborový spevokol s di-
rigentkou E. Karhútovou.
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE S MYŠLIENKOU VŠEMOHÚCNOSTI
Michal Findra, zborový farár

Na pozvanie Matice slovenskej som sa 5. 
júna zúčastnil divadelného predstavenia o naj-
väčšom Slovákovi – generálovi Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi. Pozvanie som prijal aj 
preto, že Štefánikov otecko bol evanjelický farár 
a s trochou humoru môžem povedať, že aj pre-
to, lebo v predstavení „účinkovali“ môj luterák 
a tabličky.

Bolo to veľmi milé predstavenie, v  ktorom, 
ozaj s veľkým entuziazmom, hrali mnohí účin-
kujúci od detí zo škôl až po dospelákov z mest-
ského úradu. Vnímať plodný život plný nasade-
nia, ktorý aj v krátkom životnom úseku dokáže 
mnoho, je vždy niečo výnimočné. A, bezpochy-
by, taký bol život Milana Rastislava. Ďakujem 
účinkujúcim za podnetné predvedenie a vedú-
cim za inšpiratívne nápady a prípravu hry.

Po celý čas som túžil objaviť v  Štefánikovej 
osobnosti aj niečo v spojitosti s Pánom Bohom. 
Bol jeho život len čisto ľudské snaženie, alebo 
dokázal reflektovať aj vieru v Ježiša Krista? Asi 
najlepšie by to vedeli posúdiť jeho súčasníci. Po 
rokoch môžeme mať na položenú otázku rôzny 
názor. V divadelnom predstavení zaznela pieseň 
č. 231 z  nášho Evanjelického spevníka, ktorá 

bola Štefánikova obľúbená. Keď počujeme jej 
začiatok Bože môj pod Tvojím nebom stojím, tak 
nám je jasné, že Štefánik vyznával Boha-Otca, 
Stvoriteľa neba i zeme. Je to veľmi silný odkaz aj 
pre dnešnú spoločnosť!

Ako farár a učiteľ náboženstva učím deti kres-
ťanský svetonázor o  všemocnom Pánu Bohu, 
ktorý je podstata všetkého okolo nás, i podstata 
nás samých. Zdá sa, ako by bol tento názor pro-
ti ostatnému, čo sa žiaci a študenti učia, najmä 
na predmetoch ako dejepis a  biológia. Je však 
namieste povedať, že velikáni vedy – dneška či 
minulosti – jasne rozumeli, že všetko okolo nás 
kričí: Pán Boh je Stvoriteľ. Taký bol aj Štefánik. 
Skúmal vesmír a jeho usporiadanosť mu ukazo-
vala na všemocného Hospodina. Je povzbudzu-
júce skúmať ako funguje vesmír a vidieť v ňom 
odtlačky Božej inteligencie.

Tak sa teším, že aj mnohí moji žiaci a štu-
denti budú vzorní v  štúdiu a  budú podobne 
ako Milan Rastislav Štefánik objavovať ra-
dosť, ako nádherne pre nás Pán Ježiš stvoril 
svet. Lebo On-Kristus, je Slovo, skrze ktoré 
všetko povstalo.

Aj týmto spôsobom ďakujem za milé predsta-
venie a vzácny čas na rozjímanie o ľudskom ži-
vote, ale najmä o Božej všemohúcnosti a velebe.

ZBOROVÝ DEŇ 2019
Zuzana Hybenová

Požehnaným dňom pre naše spoločen-
stvo bola sobota 22. júna, keď sa konal 
zborový deň. Dopoludnie v  zboro-
vej miestnosti bolo venované životu 
kresťanov v  minulom totalitnom 
režime. Pre túto tému bol zvole-
ný biblický text zo 4. kap. Skutkov 
apoštolov. Opisuje príbeh apoštolov 

Petra a Jána, ktorých po uzdravení chromého 
človeka vypočúvali v židovskej rade: ... priká-
zali im, aby nikdy viac ani nehovorili ani ne-

učili v mene Ježišovom. Učeníci im odpo-
vedali: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom 
poslúchať vás viac ako Boha!

O duchovných aktivitách v rokoch 
totality svedčila sestra Jela Petričo-
vá z  Mokroluhu (filiálka CZ ECAV 

Bardejov). Narodila sa však v Kalnici pri 
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Novom Meste nad Váhom. Rodičia boli hlboko 
veriaci kresťania a k živej viere v Boha viedli aj 
svoje štyri deti. Deti sa naučili hrať na hudob-
ných nástrojoch a  tak účinkovali ako rodinná 
kapela. Takáto požehnaná výchova je ospievaná 
aj v  Evanjelickom spevníku (č. 614): Blažený 
ten, kto vykročí na cestu viery od mladi, a  život 
v tom zemskom údolí si kvetmi lásky vysadí, z tej 
cesty sa neuchýli, až kým nezastane v cieli.

Svojím repertoárom slúžili v mnohých zbo-
roch, kde ich pozvali. Ich aktivity však neušli 
pozornosti socialistických funkcionárov a  prí-
slušníkom Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Počas 
štúdia sa sestra Petričová – vtedy ešte Budajová 
– angažovala v  CZ ECAV Bratislava-Legio-
nárska ul., kde sa združovala aj vysokoškolská 
mládež. Po otcovej návšteve na Sliezsku, sa tam 
po čase vybrala aj kapela Budajovcov. Pravidelné 
návštevy na Sliezsku boli ako silný hnací motor 
duchovnej práce súrodencov a slúžili nielen tam, 
ale i v slovenských zboroch.

Z bohatých životných skúseností si zaspomí-
nala na organizovanie detských či mlá-
dežníckych táborov – ďalší „tŕň v  oku“ 
ŠtB. Ale Pán Boh celú rodinu ochraňo-
val. Ich domácnosť bola aj centrom dis-
tribuovania duchovnej literatúry. Toto 
všetko museli robiť s veľkou opatrnosťou 
a vynaliezavosťou, veriac v Božiu ochra-
nu aj pomoc.

Ako zodpovednú a  dobrú zamest-
nankyňu ju odmenili zájazdom do 
Moskvy „vlakom družby“. Mladí kresťa-

nia jej zabezpečili Biblie v ruskom jazyku, 
ktoré mala preniesť cez hranice a doručiť na 
konkrétnu adresu. Ona i jej priatelia sa za 
zdar tejto misie modlili a Pán Boh konal, 
takže ich úspešne previezla a potom i do-
ručila. Muž, ktorý ich od nej prevzal, po-
vedal: Neviete si predstaviť aké bohatstvo ste 
mi priniesli! Od toho momentu nadobudla 
k Biblii iný vzťah a má pred ňou svätú bá-
zeň.

V r. 1977 sa vydala na východ našej vlasti do 
Mokroluhu a na svadbe bolo viac ako 300 hostí 
– mládežníci z celého Slovenska a šesť farárov. 
Po roku sa za manželovho brata vydala Jelkina 
sestra a tieto dva páry si spoločne postavili dvoj-
dom. Ten sa stal potom miestom konania let-
ných biblických táborov a „zmestilo“ sa tam aj 
70 detí. Po páde komunizmu sa už tábory mohli 
konať v rekreačnom stredisku blízko Mokrolu-
hu. V manželstve Petričovcov sa narodili tri deti 
a keď dorástli, stali sa výbornými spolupracov-
níkmi svojich veriacich rodičov.

Sestra Jelka vyučovala tiež náboženstvo na 
bardejovských základných školách i  v  iných 
okolitých dedinách. Takmer 15 rokov pracovala 
na biskupskom úrade VD ECAV v Prešove ako 
tajomníčka pre vnútornú misiu.

Študent Tobiáš Cingeľ, ktorý spracoval jej 
životný príbeh, napísal: Môžeme si vziať príklad 
z toho, že napriek veľkému tlaku a sledovaniu ŠtB, 
nezaprela vieru v  Ježiša Krista a  svoje hodnoty, 
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o  ktorých bola presvedčená... jej príbeh poukazuje 
na to, čo je v živote dôležité. Bola odvážna, ver-
ná a obetavá, pretože Bohu dôverovala v každom 
čase a v každom období svojho života. Tobiáš sa za 
svoju prácu umiestnil v novembri 2018 v „zla-
tom pásme“ na 10. ročníku projektu Nenápad-
ní hrdinovia. A  aj my sa z  tohto príbehu mô-
žeme utvrdiť v  tom, že Boh, v ktorého veríme 
je mocný, vypočúva úprimné modlitby a  koná 
v  životoch ľudí, ako o  tom svedčila sestra Jela 
Petričová.

Zborový deň mal pokračovanie vo farskej zá-
hrade, kde sme odpoludnie strávili vo vzájom-
nom spoločenstve a pri „presbyterskom“ guláši 
a ďalších prinesených dobrotách. Podľa prívlast-
ku, guláš varili členovia presbyterstva CZ i ses-

tra A. Chlebovcová z farského úradu, a to pod 
vedením zborového farára M. Findru.

Za tento požehnaný deň ďakujeme na prvom 
mieste milostivému Pánu Bohu, ďalej hostke 
Jele Petričovej za svedectvo, jej dcére, ktorá ju 
k nám priviezla a poslúžila hudobným sprievo-
dom pri speve piesní počas prednášky v zboro-
vej miestnosti, i ďalším sestrám a bratom, ktorí 
mali akýkoľvek podiel na príprave tejto milej 
udalosti. Pán Boh požehnal celý deň aj spolo-
čenstvo sestier a bratov, aby sa upevnila naša dô-
vera v Božiu pomoc a posilnil sa náš modlitebný 
život. A tak s oduševnením sme si na záver za-
spievali: Smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť, ó, to 
je blaho, nad ktoré niet! Hodno zaň trpieť, hodno 
bojovať, ach, hodno cele opustiť svet! (ES č. 475)

SPOMIENKA NA DÁVIDA HUSZA
Zdroj: Životopis od Zuzany Kollárovej; 
skrátila Zuzana Hybenová

V roku 2013 pribudla v našom popradskom 
kostole Svätej Trojice pamätná tabuľa Dávidovi 
Huszovi, a to pri 200. výročí jeho narodenia. Sú 
na nej vyryté priliehavé biblické slová: Blahosla-
venejšie je dávať ako brať. (Sk 20,35)

Dávid Husz bol významná osobnosť mesta 
Poprad, ale aj nášho cirkevného zboru, s presa-
hom až do dnešných čias.

Dnes v  Poprade žije vyše 50-tisíc obyvate-
ľov. Za to, že z malého mestečka pod Tatrami 
sa stalo prosperujúce mesto, môže Dávid Husz, 
rodák, ktorý svoj život venoval jeho rozvoju. 
Narodil sa 28.11.1813 do rodiny živnostníka 
Samuela Husza.

Základné vzdelanie získal v Poprade, potom 
nasledovalo gymnázium v  Kežmarku a  jeden 
rok chodil do školy v  Miškovci, aby sa naučil 
po maďarsky. Po štúdiách bol správca dvora 
veľkostatkára Titusa von Berzeviczy vo Veľkej 
Lomnici.

Od r. 1849 pôsobil Husz v  Poprade ako 
mestský notár, člen mestskej rady, starosta. Vy-
konával funkciu poštmajstra a mal v prenájme 
poštovú dopravu. Avšak, zatiaľ čo sa mu v pra-
covnom živote darilo, ten osobný poznačili 
vážne tragédie. S  manželkou Zuzanou Julia-
nou Brendlovou sa im síce narodilo šesť detí – 
Františka (*†1843), Martin (*†1844), Koloman 
(*†1850), Arpád Adolf (*†1852), Kornel Balta-
zár (*†1855) a Irena Laura (*†1856) – no všet-
ky zomreli ešte v roku svojho narodenia. A tak 
manželia Huszovci presmerovali svoju energiu 
na pomoc iným: financovali prvý sirotinec pre 
opustené a chudobné deti v Poprade a podporili 
aj mnoho iných organizácií.

Veľmi prospešná bola Huszova spolupráca 
s  evanjelickým farárom Karolom Wünschen-
dorferom, ktorý prišiel do Popradu v roku 1857. 
Stali sa z nich blízki priatelia – spojila ich v pr-
vom rade viera, ale aj spoločné záujmy a práca. 
Pod vplyvom svojho priateľa a evanjelického fa-
rára Karola Wünschendorfera Huszovci štedro 
podporovali aj popradský evanjelický cirkevný 
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zbor a  jeho evanjelickú školu. V  r. 1860 bol 
v Poprade veľký požiar, pri ktorom zhorela fara 
aj strecha kostola. To bol impulz pre Husza – 
zabezpečoval a financoval stavebný materiál na 
opravy či nové stavby a zabezpečil aj nový organ 
do kostola. Iste aj pre túto jeho veľkú obe-
tavosť si ho evanjelici v r. 1870 zvolili 
za cirkevného inšpektora (dnes je to 
dozorca CZ). V tomto čase zažila 
evanjelická cirkev v Poprade svoj 
vrchol, keďže väčšina obyvate-
ľov mesta sa hlásila k  evanje-
lickému náboženstvu. Okrem 
Husza bolo v  cirkevnej rade 
viacero významných mužov, 
ktorí sa pustili v  roku 1887 do 
stavby fary. Najväčšie bremeno 
ostalo (zrejme dobrovoľne) na ple-
ciach samotného Husza zabezpeču-
júceho jednak stavebný materiál a  jednak 
financie. Prispievateľov bolo viacero – súkrom-
né osoby, či podporné fondy. Vybralo sa 5645 
zlatých a  7 grajciarov, potrebných však bolo 
6326 zlatých a 79 grajciarov. Finančný rozdiel 
v  sume 681 zlatých a  72 grajciarov uhradila 
rodina Huszovcov. Manželia Huszovci odká-
zali evanjelickej cirkvi 30 000 zlatých, ktoré 
mali byť vyplácané po 300 zlatých ročne z vý-
nosu Huszovho parku. Ešte krátko pred smrťou 
(1888) daroval David Husz cirkvi 60 zlatých. 
V  testamente Huszovci odkázali evanjelickej 
škole 150 zlatých.

Keď sa v 70. rokoch 19. storočia rozvinul ces-
tovný ruch vo Vysokých Tatrách, neboli v nich 
takmer žiadne možnosti stravovania a  ubyto-
vania. To doviedlo Dávida Husza, ktorý mal 
v meste hostinec, ku skvelému nápadu. Posta-
vil komplex známy ako Huszov park, ktorý sa 
stal taký obľúbený, že musel skoro každé 2 až 3 
roky pribudovať niečo nové. Napokon v parku 
stálo osem budov, z toho tri hotely so salónmi, 
turistická ubytovňa, reštaurácia, konferenčná 

miestnosť, tanečná sála, javisko pre divadlo, kol-
káreň, piváreň, horúce aj studené kúpele a park 
s besiedkami a lavičkami. Usporadúvali sa kon-
certy, prednášky i večery spišskej poézie. Prvým 
tatranským návštevníkom boli k dispozícii fia-

kristi, ktorí ich vozili do Tatier aj po okolí.
Dávid Husz s  podporou Karola 
Wünschendorfera zmenili provinč-

né mesto na dopravnú križovat-
ku. Zasadili sa totiž o to, aby trať 
novobudovanej košicko-bo-
humínskej železnice viedla aj 
cez Poprad, čo v  pôvodných 
plánoch nebolo. Potom však 
museli presvedčiť aj samotných 

obyvateľov, že je to dobrý ná-
pad. Tí totiž, samozrejme, neboli 

nadšení z toho, že by koľajnice mali 
viesť cez ich pozemky. Husz a Wün-

schendorfer sa však sami podieľali na vy-
týčení trasy. Prvý vlak po košicko-bohumínskej 
železničnej trati prešiel cez Poprad v roku 1871.

Z aktivít Dávida Husza nemožno nespome-
núť iniciatívnu účasť pri založení Uhorského 
karpatského spolku v r. 1873. Tento prvý turis-
tický spolok v Uhorsku sa, okrem iného, zaslúžil 
o intenzívnu masovú reklamu Vysokých Tatier 
a  ich okolia. Husz „zbieral“ turistov, staral sa 
o  nich a  vodil ich na miesta, ktoré absolvoval 
najskôr sám (alebo s riaditeľom kúpeľov v Sta-
rom Smokovci Eduardom Blasym či s  inými 
priateľmi).

Napokon výrazne pomohol k  tomu, aby 
v Poprade mohlo vzniknúť Karpatské múzeum 
(dnešné Podtatranské múzeum). Spolku daro-
val pozemok na stavbu budovy a 8-tisíc zlatých 
na potrebné náklady. Stavba bola dokončená 
v roku 1882 a tvorila asi 2/5 terajšieho múzea. 
Slávnostné otvorenie múzea sa uskutočnilo 21. 
augusta 1886. Dávid Husz finančne podporoval 
aj získavanie muzeálnych exponátov i prevádz-
ku múzea a spolu s manželkou sa zaviazali, že 
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do ich smrti dostane múzeum každoročne 200 
zlatých. Za zásluhy o  turistiku, kúpeľníctvo, 
cirkev a  školstvo mu panovník František Jozef 
udelil Zlatý kríž za zásluhy s korunou.

Srdce veľkého muža sa zastavilo 21. januára 
1889, je to teda 130 rokov od času, keď si ho Pán 
odvolal z časnosti do večnosti po krátkej choro-
be v 76. roku života. Jeho meno pripomína už 

len pamätník pri múzeu. Ľudská hlúposť zaprí-
činila, že hrobka rodiny Huszovej bola zbúraná 
pri likvidácii popradského cintorína v  50. ro-
koch 20. storočia.

Vďaka Bohu za Dávida Husza, ktorý za-
nechal hlbokú pečať v meste Poprad i v cirkvi 
a ukázal nám krásny príklad života hodný na-
sledovania!

DAR OD VEČNÉHO BOHA
Zdroj: „The Good Seed“ App

Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto pri-
chádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo 
mňa, nikdy nebude žízniť. ( J 6,35)

V  chladničke potraviny, v  skrini niečo na 
seba a k tomu strechu nad hlavou – tým sa člo-
vek pohybuje na úrovni, ktorá prevyšuje 75 % 
zemského obyvateľstva. Potrebujeme azda viac? 
V materiálnych veciach vlastne veru nie. Ale či 
život nie je viac ako pokrm a  telo viac než odev 
(Mt 6,25)? Ľudský život je v  podstate určený 
ideovými potrebami: city, myšlienky a hodnoto-
vé predstavy majú pritom veľký význam. Práve 
tým sa odlišuje náš život od života zvierat.

Každý zdravý človek má duševné potreby: 
pocit, že je v bezpečí, že je akceptovaný, milo-
vaný... K  tomu prichádzajú duchovné potreby: 
rozumieť svetu, ktorý nás obklopuje, a  predo-

všetkým poznať odpoveď na to, odkiaľ prichádza 
a kam ide. A v neposlednom rade máme všetci 
mravné cítenie, ktoré sa môže hlásiť napríklad 
ako „zlé svedomie“.

Všetky tieto potreby si žiadajú naplnenie. 
Každý človek nakoniec chce byť celkovo šťastný. 
Ale tak ako všetky rieky tečú do mora, a pred-
sa more nie je plné, tak ani človek v  pozem-
ských veciach nenájde celé naplnenie. To zistil 
už múdry kráľ Šalamún, hoci si mohol všetko 
dovoliť: Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom, 
a  hľa – všetko to je márnosť a  honba za vetrom. 
(Kaz 1,7.14)

Pod nebom – to je riešenie hádanky. Dokiaľ 
človek len tam hľadá svoje šťastie, nezbaví sa 
hladu, a to ani pomocou náboženstva. Ku sku-
točnému vnútornému nasýteniu dospeje len ten, 
kto svoje potreby utíši Darom od večného Boha, 
ktorým je Boží Syn Ježiš Kristus.

ŽIVOT S ISIS MA DOVIEDOL KU KRESŤANSTVU
Zdroj: verim.sk; NBCnews

Sú to už štyri roky, ako bojovníci islamské-
ho štátu utiekli z Kobani, strategického mesta 
na sýrsko-tureckej hranici, ale vojenské násilie 
a extrémistický výklad islamu militantov vyvo-
lal u niektorých otázky o vlastnej viere. Miest-
ny nový chrám priťahuje obrátených ľudí. Je to 

prvé lokálne kresťanské miesto bohoslužby po 
dlhých desaťročiach. Ak ISIS predstavuje islam, 
už nechcem byť moslim a ich boh nie je môj boh, po-
vedal 23-ročný Farhad Jasim, ktorý navštevuje 
Cirkev bratskú. Náboženské obrátenia v  Sýrii 
sú zriedkavé a  tabu, pričom tí, ktorí opúšťajú 
islam, sú často svojimi rodinami a komunitami 
vylúčení.
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Aj za sýrskeho režimu pred revolúciou platil 
prísny zákaz prechádzať z  islamu na kresťanstvo 
alebo naopak, povedal Omar (38), ktorý pracuje 
ako správca v protestantskom kostole. Konver-
zia náboženstva v rámci ISIS je nepredstaviteľná. 
ISIS vás okamžite zabije, dodal. Keďže obyvate-
ľov stále trápia emocionálne jazvy, ktoré zane-
chala brutalita ISIS, Omar vraví, že mnohí ľudia 
v  Kobani sú otvorení pre kresťanstvo. Väčšina 
tunajších bratov konvertovala alebo vstúpila do 
cirkvi v dôsledku toho, čo im alebo ich rodinám ISIS 
spôsobil. Nikto nie je nútený konvertovať. Naša 
zbraň je modlitba, šírenie ducha lásky, bratstva 
a tolerancie. Predstavitelia islamskej viery po ce-
lom svete sa vyjadrujú proti ideológii extrémis-
tov a obviňujú militantov ISIS, že sa zmocňujú 
svojho náboženstva. V roku 2014 napísalo viac 
ako sto moslimských učencov otvorený list ve-
dúcemu ISIS Abu Bakr al-Baghdadimu, a písali 
v ňom, že táto militantná skupina nesprávne in-
terpretuje islam ako náboženstvo krutosti, brutali-
ty, mučenia a vrážd.

Len 4,6 percent Sýrčanov sa považuje za 
kresťanov podľa Aid to the Church in Need (Po-
moc Cirkvi v  núdzi). Katolícka charita odha-
duje, že od vypuknutia občianskej vojny v roku 
2011, z  krajiny utieklo až 700 000 kresťanov. 
Išlo o  exodus, ktorý znížil podiel obyvateľstva 
na polovicu. Jasim, ktorý pracuje ako mechanik, 
koncom minulého roka konvertoval na kresťan-
stvo. Hovorí, že ISIS ho v  roku 2016 väznila 
šesť mesiacov, keď militanti zistili, že nepozná 
základy islamu, a tiež ho v zajatí mučili a nútili 
čítať Korán.

Po tom, čo som bol svedkom brutality, začal 
som byť skeptický voči svojej viere, povedal Jasim 
s hnevom v hlase. Keď počul o Cirkvi bratskej, 
stal sa súčasťou tejto denominácie, ktorá má pô-
vod v Nemecku v 18. stor. Jasim sa rozhodol, že 
sa pôjde pozrieť o čo ide. Netrvalo dlho a zistil 
som, že kresťanstvo je to náboženstvo, ktoré som 
hľadal, povedal. Ale odchod z islamu znamenal, 

že jeho vzťah s rodičmi a ostatnými rodinnými 
príslušníkmi skončí. Jasim dúfa, že jeho milova-
ní mu raz nielenže odpustia, že našiel novú vie-
ru, ale že aj oni sa obrátia k Bohu. Rovnako ako 
Jasim, aj Firas opustil islam, keď videl zverstvá 
páchané členmi ISIS. Obrátil sa na kresťanstvo 
asi pred šiestimi mesiacmi. Členovia ISIS tero-
rizovali ľudí a potom šli do mešity, aby sa modlili 
k Alahovi, povedal 47-ročný Firas, ktorý pracuje 
ako poľnohospodár. Po modlitbe opustili mešitu 
a znova terorizovali ľudí. Firas, jeho manželka 
a ich tri dcéry žili pod vládou ISIS na vidieku pri 
Deir ez-Zor vo východnej Sýrii dva roky. Podľa 
jeho slov znamenal život v systéme ISIS vyhrá-
žanie a trest pre každého, kto bol proti názorom 
skupiny. Počas ramadánu zas videl, ako na uli-
ciach zatvárali civilistov do klietok, pretože ich 
prichytili, ako jedia alebo pijú. Od moslimov sa 
totiž požaduje, aby počas ramadánu od úsvitu 
až po západ slnka dodržiavali pôst. Videl som, že 
muži a mladí tínedžeri behali po ulici, pretože boli 
prichytení. Videl som mŕtve telá mladých mužov, 
ktorých zhadzovali z vysokých budov preto, že boli 
gayovia,” povedal Firas. Taký je ich islam.

Firas hovorí, že sa neodvrátil od svojej pô-
vodnej viery a  že všetci jeho príbuzní zostali 
konzervatívni moslimovia. Ale brutalita, kto-
rej bol svedkom v kalifáte, bola pre neho príliš 
silná. Ak existuje nebo pre ISIS a ich vieru, zvolil 
by som si radšej peklo, namiesto toho, aby som bol 
opäť s nimi na tom istom mieste, hoc by to bol aj 
raj, povedal.
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SPRÁVA Z IZRAELA
Zdroj: internet

Venovanie: Môjmu manželovi, dcére a  trom 
synom. Píšem vám pár slov týždeň pred mojím 
odletom do Izraela. Cítim, že táto, pre mňa 
nečakaná cesta, bude akýsi medzník, od kto-
rého začnem datovať môj život na pred Izrae-
lom a po Izraeli. Ani vám neviem vyjadriť, čo 
všetko víri v mojej hlave. Verte, že keď budem 
kráčať po zemi, ktorej sa fyzicky dotýkali 
nohy nášho Spasiteľa, moje myšlienky budú 
letieť v prvom rade smerom k nemu a potom 
k vám.

(Mnohí sú dnes zvyknutí prebehnúť in-
formácie v  texte rýchlym pohľadom, dlhé 
texty zaťažujú myseľ. Preto sa žiada zavolať: 
Postoj chvíľa! Milý čitateľ, odovzdávam ti mo-
menty, ktoré v mojom srdci nikdy nezapadnú 
prachom. Návšteva Izraela sa hlboko vryla do 
môjho srdca a ja budem rada, keď sa z nej po-
tešia aj ďalší čitatelia.)

Odlietam v  jedno daždivé nedeľné ráno 
z Bratislavy. Letím lietadlom prvýkrát. Fíha, 
vylietame nad mraky, ktoré zostávajú hlboko 
pod nami... prichádzajú mi pred oči slová Bo-
žie nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou 
mojich nôh (Iz 66,1). Letušky sú príjemné, 
medzi ľuďmi vládne vzrušenie. Po troch a pol 
hodinách letu stratil vedomie jeden turecký 
pasažier, sediaci pár sedadiel pred nami. Per-
sonál a rodina mu dávajú prvú pomoc. V mo-
jom srdci sa ozve: Však Boh hovorí jedným 
spôsobom i  druhým, hoci si to nevšímajú (Job 
33,14). O pár minút nato lietadlo dosadá na 
zem. Sme v cieli, na letisku Eilat-Ovda. Keď 
vystupujeme z lietadla, akoby som počula: ... 
zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, 
je posvätná pôda (2M 3,5).

Z letiska do mesta nás vezie autobus, spolu 
s nami nastupuje aj mnohodetná rodina, kto-

rá priletela s nami. Podľa výzoru otca a synov 
je zrejmé, že patria k ortodoxným židom. Po-
zorujem ich a myslím na slová: Ale ich myseľ 
sa zatvrdila. Ten istý závoj ostáva totiž až do 
dnešného dňa pri čítaní starej zmluvy a neodkrý-
va sa, lebo ho odstraňuje len Kristus (2Kor 3,14). 
Ježiš ich veľmi miluje a ja cítim, ako predivne 
vzbudzuje lásku k nim aj v mojom srdci.

V meste Eilat nás víta krásne teplé počasie 
vhodné na kúpanie a Červené more. Pri po-
hľade na tie hlbiny žasnem, aký to bol zázrak, 
keď Izraeliti pod Mojžišovým vedením prešli 
suchou nohou.

Po jednom dni oddychu pri mori sa ďalšie 
ráno vyberám smerom na sever. Po necelých 
troch hodinách rýchlej jazdy autobusom cez 
púšť Negev prichádzam k  Mŕtvemu moru. 
Prekvapuje ma, že voda je taká mineralizo-
vaná, že vytvára na tele mastný film. Čítam 
názvy hotelov: David, Daniel, ...

Pokračujem ďalej na sever k večnému mestu 
Jeruzalem. Pri príchode pozorujem všadeprí-
tomnú púšť a s údivom premýšľam, ako sa tu, 
Duchom Božím vedený, Pán Ježiš postil šty-
ridsať dní. Jeruzalem prekvapí svojou dyna-
mickosťou a krásou. Mestom chodia moderné 
električky, všade je mnoho hluku, prekvapí aj 
hra na klavíri priamo na ulici. Ľudia sú milí 
a ústretoví, okrem ich rodného jazyka sa dá 
dohovoriť aj po anglicky či po rusky.

Pri vstupe do Starého mesta sa atmosféra 
mení. Prichádzam doň Novou bránou a  po 
prvých krokoch ma premáha Božia prítom-
nosť. Tu všetko, aj ten posledný z posledných 
kameňov akoby rozprával svoj príbeh. Pán Je-
žiš povedal: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, 
kamenie bude kričať (L 19,40). A pri pohľade 
na prehnané množstvo obchodíkov sa žiada 
zvolať: Odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko 
z domu môjho Otca (J 2,16). V  jednom z ob-
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chodíkov zazriem niekoľko f ľaštičiek a  na 
jednej z nich čítam Olej z myrhy. Naplno ma 
premáha sila Božieho dotyku a slzy sa mi tis-
nú do očí. Vidím ženu, kľačiacu a plačúcu pri 
Ježišových nohách a utierajúcu mu ich svoji-
mi vlasmi. Komu je veľa odpustené, ten veľa 
miluje.

Kráčam ku Levej bráne. Niektorí ju nazý-
vajú Štefanova brána. Štefan bol plný viery, 
milosti a  moci. Robil veľké zázraky a  jeho 
múdrosti v  Duchu nemohli vtedajší nábo-
ženskí predstavitelia odolať, preto ho ukame-
ňovali. Touto bránou vošli do Starého mesta 
Židia aj v  júni 1967, v čase Šesťdňovej vojny. 
Zaregistrujem tu aj nepatrný názov nad jed-
nou pasážou: Bethesda. Vchádzam do pasáže 
a  chodník vedie k  bývalému rybníku. Pred-
stavujem si, ako tu ležali mnohí chorí ľudia, 
ktorí tu čakali až sa voda pohne a  spomeniem 
si na Ježišovu otázku: Chceš byť zdravý?... a na 
Jeho pokyn: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! (J 5)

Bránou zvanou Levia vychádzam zo Sta-
rého mesta a kráčam dolu kopcom. S dojatím 
pozerám na to, čo vidím oproti. Je to Olivový 
vrch, na ktorého svahoch sa rozprestiera Get-
semanská záhrada. Uvedomujem si, že týmito 
miestami často kráčal náš Pán. Treba prejsť 
cez frekventovanú cestu – trúbenie áut, auto-
busov a taxíkov patrí k miestnemu „folklóru“. 
Pri výstupe svahom a pohľade na staré olivov-
níky si predstavujem, ako tu Pán Ježiš v smr-
teľnom zápase hovoril svojmu Otcovi: Otče, 
ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech 
sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja (L 22,42). Ten 
kalich bol plný Otcovho hnevu voči hriechu. 
Ďakujem ti, Pane môj, že si ho vypil namiesto 
mňa. Kto pochopí to, čo si prežíval??? Na Oli-
vový vrch sa Pán Ježiš často chodieval modliť, 
mnohokrát ešte pred úsvitom tu trávil čas, tu 
aj nocoval, tu prichádzal aj so svojimi učeník-
mi. Na jeho vrchole sa podo mnou rozostrie 

nádherná panoráma celého mesta. História 
izraelského národa spojená s týmto miestom 
je na niekoľko kníh. Z veľkého radu udalostí 
spomeniem, že je to miesto, ktorého sa fyzic-
ky dotknú opäť nohy Ježišove po jeho návrate 
na zem.

Vraciam sa do Starého mesta. U miestneho 
predavača si kupujem šťavu lisovanú z graná-
tových jabĺk. Hovorím Pánovi: Včasráno vyj-
deme do viníc, uvidíme, či réva pučí, či sa otvo-
rili lupienky kvetov, či zakvitol už granátovník 
– tam ti ja dám svoju lásku. Viedla by som ťa, 
uviedla do domu svojej matky, a ty by si ma poú-
čal. Dala by som ti piť z voňavého vína a z muš-
tu môjho granátovníka (Veľp 7,13 a 8,2). 

Vychádzam zo Starého mesta Damašskou 
bránou a  mierim ku Golgote, kde ukrižovali 
Pána Ježiša. V duchu počujem Ježišove slová 
Eli, Eli, lama sabachtani?!... Môj Bože, prečo si 
ma opustil?! Symbolický hrob je obkolesený 
krásnou záhradou. Ľudia tu posedávajú po 
skupinkách, čítajú, rozmýšľajú. Predstavujem 
si tu Jozefa z Arimatie nesúceho Pánovo telo. 
Predstavujem si tu strážnych vydesených na 
smrť, keď naraz v noci vidia anjela zostupu-
júceho z  neba a  odvaľujúceho kameň. Tu sa 
ďalšie ráno Pán rozpráva s  Máriou Magda-
lénou, ktorá si ho pomýlila so záhradníkom: 
... choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem 
k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu 
a k vášmu Bohu (J 20,17).

Večer sa vraciam z  Jeruzalema naspäť do 
Eilatu. Pane Ježišu, teším sa na Tvoj príchod, 
keď toto mesto uvidím zas, ale už spolu s Te-
bou. Na letisku sa opäť stretávam s ortodox-
nou židovskou rodinou. Odlietam a z riadia-
cej kabíny počujem: Dobrý deň, ja som kapitán 
tohto lietadla... letíme vo výške 11 000 m, rých-
losť je 850 km/h, za oknom je mínus 65 °C... pra-
jem vám príjemný let.

Šalom, Izrael!
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ÓDA NA ŽIVOT
Emília Antalová Marcišová

Život je krásny, tak si ho váž,
keď postretne ťa zlo,
rýchlo ho v sebe zmaž
a teš sa z každej drobnosti,
každého kvietka, rosy.
Keď môžeš, tak sa prechádzaj
čo najčastejšie bosý.
A prechádzaj sa po hore,
tu čerpaj silu z lesa,
objím strom a pohlaď krík,
nič zlého nestane sa.
Keď budeš tichu načúvať,
zo smútku vylieči ťa.
Šum stromov a ticho
nesmiernu silu ti dá.
A čerpaj z celej prírody,
pristav sa pri potôčku
a v zime zase obdivuj
sneh a jeho dcéru vločku.
Aká to krása, nádhera,
to dokonalosť sama,
čo Boh nám láskavo
do pozornosti vkladá.
Tešme sa z každej minúty,
keď zdraví sme a svieži
a snažme sa vychutnať
každučký deň celý.
A modlime sa za všetkých
čo zdravie stratili
i za tých, čo im už života
hodiny odbili.
Život je veľký dar,
a preto si ho váž,
no zdravie a česť
si stále dobre stráž!

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

Júl
Gallo Vladimír
Leštach Kamil
Kováč Milan
Chrtianska Tatiana
Sochor Peter
Medla Dušan
Kubis Vladimír
Mäsiarčik Bohuslav, Ing.
Beráts Eugen, Ing.
Gaj Dušan
Nikerle Michal
Ivorová Anna

August
Alexy Peter
Copuš Michal
Gočová Mária
Scholtzová Anna
Dudiková Emília
Simonisová Anna
Grega Dušan
Valenčáková Anna
Šebo Vladimír
Valková Emília
Bobovská Emília
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Vypísané z matrík 
v mesiacoch máj – jún

Sviatosť Krstu svätého prijali: Markus Badzík, Max Klembara
Konfirmovaní boli: Andrej Ceklár, Lenka Čenščáková, Zuzana Findrová, Miriama Ganse-

jová, Marko Chudík, Laura Lauffová, Dominik Mlynár, Karina Mlynárová, Lívia Mlynárová, 
Simona Mlynárová, Pavol Šimkovič

Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Mária Hybenová, Ing. Dušan Juris

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

ĎALŠIE POZVANIA A INFORMÁCIE

 Opäť po roku pozývame zapojiť sa do 
služby pri otvorení kostola Svätej Trojice 
pre verejnosť v  dovolenkovom období. Prosí-
me dobrovoľníkov – sestry a bratov – ktorí sú 
ochotní obetovať svoj voľný čas na česť nášho 
Boha, konkrétne formou dvojhodinových slu-
žieb v pondelok a stredu od 15.00 h do 17.00 h. 
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. Vopred ďa-
kujeme všetkým za ochotu poslúžiť!

 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 bib-
lickým 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.

 VD ECAV pozýva na Misijné dni VD 
ECAV 2019, ktoré sa uskutočnia v Hoteli So-
rea 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, Hospo-
din však hľadí na srdce (1 Sam 16,7). Kvalitný 
duchovný program je pripravený pre všetky 
generácie a  celé rodiny. Prihlasovať sa mož-
no do 10. augusta – detaily nájdete na webe:  
https://vdecav.sk
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Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Ad-
resa: Námestie sv. Egídia 8/17. Tel. kontakt do farského úradu: 052/7895872. E-mail: poprad@ecav.sk, 
www: ecavpp.sk 
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár (tel.: 0903/602902). Jazyková úprava: 
Mgr. Zuzana Valeková. Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.
Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.

 Pozývame v nedeľu 6. septembra na služ-
by Božie na začiatok školského roka 2019/2020.

 Zbieranie fotografických podkladov pre 
knihu o histórii nášho cirkevného zboru. Pra-
covníčky štátneho archívu v Spišskej Sobote pri-
pravujú knihu o histórii nášho cirkevného zboru 
v Poprade, Spišskej Sobote a Strážach. V záuj-
me 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 pripá-
ja 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 súvisia-
cich. Fotografie môžete poskytnúť osobne bra-
tovi farárovi, a to v kostole alebo vo farskom úra-
de. 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, Spiš-
ská 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 pripravo-
vateľov publikácie a brat farár M. Findra vopred 
ďakujú za ochotnú spoluprácu.

Prajeme vám nielen slnkom, ale najmä Božou prítomnosťou, ochranou 
a požehnaním prežiarené dni prázdnin. Oddýchnite si a nazbierajte 

nové sily. Prineste však aj iným radostné evanjelium Ježiša Krista o láske, 
radosti a spasení. Požehnaný čas prázdnin svojim milým 

čitateľom želá redakčná rada
Zborového listu popradských evanjelikov.



ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH 
A ĎALŠÍCH CIRKEVNO-ZBOROVÝCH AKTIVÍT

JÚL

6. So. 17.30 - Poprad, Sviatok Majstra Jana Husa
7. Ne. 09.00 - Poprad, 3. nedeľa po Svätej Trojici
 10.30 - Stráže, 3. nedeľa po Svätej Trojici
14. Ne. 09.30 - Poprad, 4. nedeľa po Svätej Trojici, 
  Deň VD ECAV v Aréne Poprad
21. Ne. 09.00 - Poprad, 5. nedeľa po Svätej Trojici
28. Ne. 09.00 - Poprad, 6. nedeľa po Svätej Trojici
 10.30 - Spišská Sobota, 6. nedeľa po Svätej Trojici

AUGUST

4. Ne. 09.00 - Poprad, 7. nedeľa po Svätej Trojici
 10.30 - Stráže, 7. nedeľa po Svätej Trojici
11. Ne. 09.00 - Poprad, 8. nedeľa po Svätej Trojici
 10.00 - sviatosť Večere Pánovej
18. Ne. 09.00 - Poprad, 9. nedeľa po Svätej Trojici
25. Ne. 09.00 - Poprad, 10. nedeľa po Svätej Trojici, 
  Nedeľa pokánia služby Božie s Večerou Pánovou
 10.30 - Spišská Sobota, 10. nedeľa po Svätej Trojici, 
  Nedeľa pokánia služby Božie s Večerou Pánovou

POPRADSKÝCH EVANJELIKOV

Zborový list


