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Mladá, krásna a príťažlivá 
či stará, unavená a uzavretá do seba?

Tiahni ma za  sebou, pobehni-
me!“ (Veľp 1,4a), hovorí mi-
lovaná svojmu milovanému 

vo Veľpiesni. Je to krásny obraz dvoch 
mladých zaľúbených ľudí, ktorí sa držia 
za ruky, žiaria šťastím a bežia s úsme-
vom na tvári.

Cirkev tieto ľúbostné piesne zara-
dila do  Biblie po  dlhých diskusiách. 
V  starozmluvnej dobe v  milom vide-
la Hospodina a v milovanej Boží ľud. 
V novozmluvnej dobe v milom videla 
Krista a v milej Kristovu nevestu – cir-
kev. Cirkev vo Veľpiesni je vykreslená 
ako krásna, mladá žena zaľúbená 
do svojho ženícha, plná ži-
vota.

Aký je obraz cirkvi 
dnes? Ako nás vníma-
jú tí, ktorí stoja mimo 
nás? Ku  komu by 
sme ju pripodobnili? 

Ku deve v rozkvete, plnej života alebo 
k unavenej starenke, ktorá sa uzavrela 
do seba a má rada pokojný život?

Hovorí sa, že človek je taký starý, 
ako sa cíti vo  svojom srdci a  že roky 
sú len čísla. Ani po dvoch tisícročiach 
cirkev nemusí zápasiť s únavou a  sta-
robou. Veď Božia milosť sa obnovuje 
s každým novým dňom (Žalosp 3,22-
23). A  cirkev má šancu zostať mladá, 
krásna, atraktívna, zaľúbená do Krista, 
plná túžby bežať s Ním ruka v ruke ži-
votom.

Prajem nám, milí priatelia, aby sme 
ako jednotlivci i ako cirkev boli ako tá 

deva z Veľpiesne – plní duchovnej 
sily, zamilovaní do  Krista, žia-

riaci šťastím, tešiaci sa z  po-
žehnania a  aktívni vo  ve-
ciach Božieho kráľovstva.

Libor Bednár, zborový farár

„
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udalosti v cirkevnoM zbore
Zuzana Hybenová, Zuzana Valeková

V prvú prázdninovú nedeľu 1. júla, kto-
rá bola 5. po svätej trojici, sa brat farár M. 
Findra v kázni zameral na štvorakú pôdu na-
šich sŕdc na základe podobenstva Pána Ježiša 
o rozsievačovi (Mt 13, 3-9). Ak je naše srdce 
podobné pôde na  kraji cesty, kamenistej či 
tŕnistej, značí to, že satan a tento svet usilov-
ne pracujú na tom, aby sme zabudli na Boha, 
aby sme sa od  Neho odvrátili, aby sme sa 
spoľahli sami na seba. Ale veriaci kresťan bo-
žie veci vyhľadáva, túži po Bohu, usiluje sa žiť 
podľa Božej vôle s pomocou Ducha Svätého, 
ktorý pôsobí pokánie a obrátenie sa k trojje-
dinému Bohu – potom môžeme byť posväte-
ní Duchom Svätým a prinášať mnohonásob-
nú úrodu pre kráľovstvo Božie... a Pán Ježiš 
nám prisľubuje, že ostatné nám bude pridané. 
Po  kázni brat farár ešte zablahoželal sestre 
zborovej dozorkyni Janke Hesovej k  jej 75-
ke, ku kvetinovému daru pridal poďakovanie 
za  jej prácu na prospech nášho zboru a za-
želal Božie požehnanie pre ďalšie dni života.

10. nedeľa po  svätej trojici 5. augusta 
bola aj nedeľa pokánia. V túto nedeľu si pri-
pomíname zničenie mesta Jeruzalem, čo je 
mimoriadne vážne napomenutie aj  pre nás. 
Jeruzalem padol pre bezbožnosť izraelského 
národa a  jeho vodcov. Kázňový text z Listu 
Rímskym 2,1-11 nás vyzýval na sebareflexiu 
a napomínal k pokániu. Božie slovo nám po-
núka veľa príkladov, v ktorých ľudia vlastné 
priestupky nevidia či prehliadajú, ale ľahko 
odsúdia iných. Zamyslime sa preto nad  se-
bou – ale aj nad našou cirkvou v tomto čase 
v súvislosti s voľbami niektorých jej predsta-
viteľov – lebo je mnoho ubližovania a ohová-
rania. Viac si uvedomujme vlastné neprávosti 
a hriešne konanie, lebo Pán Boh len pokor-

ným dáva milosť. Nech nás vedie Duch Svätý 
a pomáha nám, aby sme svojich blížnych vní-
mali s pokorným srdcom.

V 11. nedeľu po svätej trojici sa brat farár 
L. Bednár v kázni zameral na príbeh o žene 
hriešnici (L 7,36-50). Farizej Šimon pozval 
Pána Ježiša do svojho domu aby s Ním stolo-
val. Zvykol si pozývať významných ľudí, preto 
pozval aj Ježiša. Domy boli prístupné aj iným 
ľuďom, ale nie ženám. Napriek tomu vstúpila 
do  domu aj  žena, ktorá počula Ježiša kázať 
a  Jeho slová ju hlboko zasiahli v  srdci. Keď 
zbadala Ježiša pri stole so zaprášenými noha-
mi, zmáčala mu ich slzami, poutierala svojimi 
vlasmi, bozkávala mu ich a natrela voňavým 
olejom, ktorý nosili ženy v nádobke na krku. 
Domáceho pána pohoršilo to, že to bola žena 
s  povesťou hriešnice. Ježiš to spozoroval, 
preto Šimonovi povedal príbeh o odpustení 
dlhu dvom dlžníkom a  pridal otázku ktorý 
z  nich bude väčšmi milovať svojho veriteľa. 
Farizej Šimon správne odpovedal, že ten, 
ktorému bolo viac odpustené. Ježiš mu pove-
dal: Ty si mi nepreukázal takú službu ako táto 
žena. Preto sa jej odpúšťajú hriechy, lebo mnoho 
milovala. Šimon nerozumel, lebo sa považo-
val za spravodlivého. A my si tiež často neu-
vedomujeme, že aj malá neprávosť je hriech. 
Lukáš nás týmto príbehom chce povzbudiť, 
aby sme milovali Pána Ježiša veľkou láskou, 
lebo pre nás podstúpil mnoho utrpenia. Že-
na-hriešnica ho milovala celým srdcom a jej 
viera bola viditeľná – nech aj tá naša viera je 
viditeľná!

V  13. nedeľu po  svätej trojici sme si 
vypočuli kázeň o svedkoch viery, medzi kto-
rých bola v  Liste Židom (11,31) zaradená 
aj  neviestka Rachab. Ona i  celá jej rodina 
nezahynuli s  neposlušnými. Prijala Józuom 
vyslaných izraelských vyzvedačov a zachráni-
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la ich tým, že im pomohla pri úteku a prena-
sledovateľov poslala iným smerom. Vojakov 
potom prosila o milosť pre  celú svoju rodi-
nu a tí ich vyviedli na bezpečné miesto a tak 

zachránili. Príklad tejto pohanky je povzbu-
dzujúci pre každého, kto chce byť zachránený 
a pozýva nás k aktívnej viere v rodine, cirkev-
nom zbore, cirkvi i spoločnosti!

kostol pre verejnosť 2018
Božena Balogová 
a Zuzana Valeková, MoS ECAV

Každý rok cez  prázdniny máme otvorený 
kostol, aby doň mohli vojsť okoloidúci obh-
liadnuť si ho aj z vnútra. Aj tento rok bolo tak. 
Do tejto aktivity s misijným zameraním sa aj ja 
rada zapájam a  vždy sa teším na  túto službu 
nášmu Pánovi i blížnym.

Počas tohtoročných prázdnin som, v dvoj-
hodinovkách od  15:00 h do  17:00 h, slúžila 
štyrikrát. V jedno popoludnie sme prišli s pria-
teľkou Božkou skôr, lebo nás čakala Helenka 
Kotschová s  kľúčom od  kostola. Po  krátkej 
príprave sme otvorili kostol pre  návštevníkov 
a  nezvyčajné bolo, že od  tej chvíle sa ľudia 
do kostola priam hrnuli! Boli to aj obyvatelia 
nášho mesta, ktorí kostol ešte nevideli zvnútra, 
ale väčšinou to boli turisti z  okolitých štátov. 
Niektorí sa prišli do kostola stíšiť v modlitbe 
k  nášmu Pánovi, iní sa viac zaujímali o  jeho 

históriu. Návštevníci majú k  dispozícii list 
so  stručnými dejinami nášho zboru vo  viace-
rých jazykových mutáciách, ktorý si, v prípade 
záujmu, môžu zobrať so sebou. Jedna turistka 
z Poľska si pri študovaní listu všetko pozorne 
prezerala. V  to popoludnie vošlo do  kostola 
viac ako 150 návštevníkov.

Obe vtedy slúžiace Boženy sme z toho mali 
radosť v srdci a v ďakovnej modlitbe sme osla-
vovali Boha, že sme mohli užitočne poslúžiť 
na Jeho slávu.

Pripájame aj štatistiku návštevnosti Kosto-
la Svätej Trojice cez  prázdniny 2018: Kostol 
si prišlo pozrieť spolu 1238 osôb a podľa ná-
rodnosti bolo 502 Slovákov, 294 Poliakov, 192 
Čechov, 90 Nemcov, 42 Angličanov, 40 Ho-
lanďanov, 36 Belgičanov, 25 Maďarov, 8 Ru-
sov, 2 Izraelčania, 2 Vietnamčania, 1 Talian a 4 
neidentifikovaní.

Nebuďte leniví v  horlivosti, duchom vrúcni, 
slúžte Pánovi.(R 12:11) – Tak nielen kresťa-
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nov v  Ríme, ale aj  nás nabáda apoštol Pavol 
a je fajn, keď poslúchneme a rôzne poslúžime. 
Vďaka Bohu – a  všetkým, ktorí sa rozhodli 
obetovať svoj voľný čas – že ani cez tohtoročné 
prázdninové mesiace nebol problém zabezpe-
čiť dohľad v  kostole, keď sme ho chceli sprí-
stupniť pre  verejnosť. Náš Pán prisľubuje, že 

ani najmenšia služba nebude zabudnutá a  že 
bude mať svoju odmenu. Vo  viere, že aj  táto 
aktivita je milá Bohu, ďakujeme členkám mod-
litebného spoločenstva i všetkým ďalším, ktorí 
sa zapojili do služieb a rovnako aj sestre Alene 
Chlebovcovej z farského úradu za koordinova-
nie – Boh vám všetkým žehnaj!

Modlitba
Božena Balogová, MoS ECAV

Ďakujem Ti, Pane Bože, v  mene Ježiša 
Krista za všetkých, ktorých viera je svedectvom 
o  poznanej pravde. Otvor nám oči a  srdcia, 
aby sme poznali, že nečinnosť a  ignorovanie 
Božieho slova nás vedie na  zlú cestu. Pomôž 
nám, prosím, aby sme pravdu Božieho slova 
nezamieňali za  lož, neuctievali stvorené veci 
a neslúžili im namiesto Teba, nášho Stvorite-
ľa, ktorý si požehnaný na veky. V tomto svete 
sme slabí a  slepí pútnici – nevieme či napra-
vo, či naľavo – preto ukazuj nám cestu a  voď 
nás svojím Duchom Svätým. Keď ti budeme, 
Pane, plne dôverovať, prevedieš nás cez všetky 
nebezpečenstvá k blaženému cieľu. Pane Ježišu, 
prosím vzbuď viac misionárov-evanjelizátorov 
a posilňuj ich, aby smelo zvestovali Božie slo-
vo. S Tvojou pomocou budú otvárať zatvrdnuté 

srdcia, do ktorých sa zaseje Tvoja láska a Tvoje 
požehnanie.

Milostivý Pane Bože, ďakujem Ti aj  za 
modlitebné spoločenstvo v  našom zbore – 
spoločnými modlitbami a  s  radosťou v  srdci 
Ťa môžeme chváliť, velebiť a  oslavovať. Ďa-
kujem Pane Ježišu, že si medzi nami so  svo-
jím Duchom Svätým a  napĺňaš nás radosťou 
i pokojom, lebo vypočúvaš a plníš naše prosby. 
Plníš aj  také prosby, ktoré sú ľudskými silami 
nesplniteľné. Ďakujem za všetkých, ktorí vedia 
a  cítia, že Svätý Duch ich oslovuje, povoláva, 
zhromažďuje, posväcuje a  zachováva v  pravej 
viere. Ochráň naše telo i ducha pred všetkým 
zlým. Požehnávaj nás, aby sme v bohatej miere 
pociťovali Tvoju pomoc a aby sme Ťa tu v čas-
nosti, i potom raz vo večnosti, chválili a vele-
bili, lebo si toho hodný! Pane, prosím urob náš 
život modlitbou a modlitbu životom. Amen.

detský denný tábor 2018
Alena Findrová a Barbora Nitschová

Objavy, ktoré zmenili svet, bola téma det-
ského denného tábora, ktorý pripravil náš zbor 
od 16. do 20.(22.) júla. Stretávali sme sa vždy 
ráno v zborovej miestnosti a deň sme končili 
v záhrade farského úradu.

Základom tábora sa stali životné príbehy 
známych vedcov a  objaviteľov. Počas týžd-
ňa sme sa zoznámili s  Johannesom Keple-

rom – nemeckým astronómom, fyzikom, 
optikom a  matematikom, objaviteľom troch 
základných zákonov pohybu nebeských te-
lies po  elipse. Naučili sme sa veršík z  Biblie: 
Pane, Hospodine! Ajhľa, ty si učinil nebo i  zem 
svojou veľkou silou. ( Jer 32,17). K  tejto téme 
sme vyrobili planétu Zem s mesiacom a veľký 
obraz vesmíru sme zaplnili raketami s našimi 
menami. O  vesmíre nám prišiel porozprávať 
doc., RNDr. Ladislav Kulčár, PhD. z Univer-
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zity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Druhý deň bol venovaný Mi-

chaelovi Faradayovi (my sme mu 
familiárne hovorili Miško Faraday) 
– anglickému fyzikovi a  chemikovi. 
Odhalil blízky súvis elektriny s mag-
netizmom, položil základ pre všetky 
elektromotory a  dynamá. Vyrobili 
sme si magnetku v tvare sviečky.

Tretí bol Samuel Morse – ktorý 
bol na začiatku umelec, maľoval nád-
herné portréty –  a až neskôr sa stal 
vedcom a  objavil telegraf. Vyrobili 
sme si jednoduchý model svietiaceho telegrafu 
a skúsili sme vysielať správu pomocou Morse-
ho abecedy. Vyskúšali sme si aj naozajstný káb-
lový vojenský telefón a vojenské vysielačky.

Posledný objaviteľ bol George Washington 
Carver. Z  jeho života sme sa dozvedeli, čo to 
znamená, byť vykúpený. On sa totiž narodil ako 
americký otrok a, keď bol ešte len malé dieťat-
ko, ukradli ho zlodeji otrokov. Najatý detektív 
ho úspešne vypátral a priniesol pôvodným ma-
jiteľom... tí si ho však späť pre seba museli vy-

kúpiť výmenou za pretekárskeho koňa. Geor-
ga si potom jeho majitelia adoptovali za syna 
a dali mu svoje priezvisko Carver. Keď vyrástol, 
vyštudoval chémiu a  objavil asi 300 rôznych 
využití arašidov. Objavil aj využitie sóje a mno-
hé jeho ďalšie objavy poslúžili na zlepšenie ži-
vota ľudí.

Okrem výnimočných schopností, týchto 
vedcov spája úprimná viera v Pána Ježiša Kris-
ta. Svojimi objavmi nielenže posunuli ľudstvo 
dopredu, ale zároveň poukázali na Božiu múd-

rosť a silu, ktorými sa nechali viesť.
V  stredu, presne v  strede trvania tá-

bora, sme s našimi malými výskumník-
mi vyrazili na cesty. Vláčik-osobáčik nás 
doviezol do Košíc. Pomedzi drobné daž-
ďové kvapky sme sa raz-dva presunuli 
do  kostola na  Mlynskej ulici, kde sme 
mali možnosť obdivovať krásnu rozetovú 
výmaľbu na kupole či starú lavicu z pô-
vodného košického dreveného kostolíka. 
Deťom z mestskej časti Stráže neuniklo, 
že oltárny obraz je rovnaký ako ten u nich 
v kostole. Pani farárke sme z  vďačnosti 
za  prehliadku zaspievali našu táborovú 
hymnu. Potom sme sa presunuli na faru, 
kde nás, okrem vynikajúcej pizze, čakal 
aj  duchovný pokrm – krátke stíšenie.



6

Zborový list

Poobede sme sa vybrali ďalej poznávať Ko-
šice. Prechádzkou okolo Dómu sv. Alžbety sme 
sa dostali k ďalšiemu cieľu našej výskumníckej 
trasy, ktorým bolo Slovenské technické múze-
um. Vo vedecko-technickom centre sa na in-
teraktívnych exponátoch mohli do sýtosti vy-
blázniť malí aj veľkí. Možností bolo neúrekom 
– optické ilúzie, meranie reakčného času či 
všelijaké skladačky a mnoho iného. Príjemné 
popoludnie sme zakončili obdivovaním košic-
kej spievajúcej fontány. Tak sa oteplilo, až nám 
bolo ľúto, že vo  fontáne je zakázané kúpanie 

sa. Ale času aj  tak nebolo nazvyš a  my sme 
vedeli, že bude dobré poponáhľať sa do vlaku. 
Len čo sa pohol smerom do Popradu, rozprša-
lo sa, ale my sme si už v bezpečí a suchu mohli 
unavení užívať cestu domov za rodičmi.

Ďakujeme v  prvom rade Pánu Bohu 
za ochranu a vedenie počas tábora. A za prak-
tickú pomoc ďakujeme starým mamám Zuzke 
a Božke, pomocníkom Ivanke, Zuzke, Barbor-
ke, Lucke a Lukášovi, Lucke a Rasťovi, Zden-
ke a  Marcelovi, Rudkovi, Alenke a  bratovi 
farárovi.

the story
Ján Findra

V  týždni od  16. júla sa v  malebnej obci 
Vyšná Slaná (okres Rožňava) uskutočnil mlá-
dežnícky tábor organizovaný mládežou z Ba-
tizoviec, Gerlachova a Štrby. Zúčastnili sa ho 
aj traja členovia nášho zboru.

Prežili sme požehnaný týždeň plný zážit-
kov, ale aj výkladov slova Božieho. Téma tá-
bora bola The Story – Príbeh. Zamýšľali sme 
sa nad  pozadím príbehov, postavami, a  po-
dobnými témami. Slovo mali vždy pripravené 
starší mládežníci z  Batizoviec, Gerlachova 
alebo Štrby. Každý deň sme strávili veľa času 
aj vonku na rôznych aktivitách. Program tá-
bora nebol úplne nabitý, čo vyhovovalo rôz-

nym vzájomným rozhovorom. Bol to naozaj 
požehnaný čas. Naša chata nebola v dedine, 
takže v  prvý deň nás čakala celkom dlhá 
prechádzka k nej, obohatená o rôzne aktivi-
ty. Počas celého trvania tábora sme si mohli 
brať rôzne questy (výzvy). Napríklad celých 
24 hodín držať v ruke vajce, hovoriť len v rý-
moch alebo mlčať a podobne. Takže, o zába-
vu bolo postarané. Veľkou výhodou bolo aj to, 
že v blízkosti chaty sa nachádzal bazén, síce 
s ľadovou vodou, ale bolo to super(!) na schla-
denie.

Z  tábora som si odniesol veľa hlbokých 
myšlienok, zážitkov a nezabudnuteľných spo-
mienok. Dúfam, že sa aj na budúci rok bu-
dem môcť zúčastniť takéhoto tábora...

čriepky z dovolenky
Michal Findra, farár pre deti a mládež

Z Božej milosti sme celá naša rodina mohli 
byť jeden týždeň v  neďalekej južnej cudzine 
na spoločnej dovolenke – oddychovať a zohrie-
vať sa v termálnej vode.

Po určitom čase sme si uvedomili jednu 
skutočnosť. Deti na  kúpalisku tam nevrieska-

jú a  celkovo v  spoločnosti pôsobia pokojnejšie 
oproti správaniu detí, ako ich registrujeme na-
príklad u nás na námestí. Rozmýšľali sme spo-
ločne, čím to je. Možno majú prísnejšie poriadky 
v škole... možno štát vyžaduje rešpektujúcu ro-
dinnú výchovu... možno sú ľudia zvyknutí do-
držiavať predpisy a učia tak aj deti. Nenašli sme 
jednoznačnú jasnú odpoveď, ale páčilo sa nám 
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také správanie detí, lebo rešpektovali ostatných 
a nechceli byť za každú cenu stredobodom po-
zornosti.

O  problematike mladej generácie sme mali 
seminár aj na Misijných dňoch VD ECAV, ktoré 
sa konali od 30. augusta do 2. septembra v Ľu-
bovnianskych kúpeľoch. Prednášajúci sa snažil 
popísať filozofiu a správanie sa mladej generácie 
i ako k nim pristupovať. Uvedomil som si sku-
točnosť do akej situácie sme sa dostali a v akom 
svete žijú mladí. Namiesto cumlíkov sme deťom 
dali mobily a tablety. Spoločnosť začala uctievať 
dieťa a celkovo človeka postavila do stredobodu 

pozornosti. Prestali fungovať princípy postave-
nia hraníc v  správaní dieťaťa. Napriek chaosu 
v hierarchii hodnôt a životu, ktorý doslova pre-
teká v  nejasnosti a  nepevnosti pomedzi prsty 
našich mladých a detí, platí to zásadné Božie – 
pravda a  láska. Pán Ježiš nám priniesol pravdy 
pre život a môžeme ich poznávať v spoločenstve 
cirkvi z Božieho slova... a priniesol nám aj lásku 
Božiu, aby sme milovali nezištne a bez podmie-
nok. Pravda a  láska Božia je smerovník aj  pre 
život našej mladej generácie a my sme Duchom 
Svätým vyslaní odovzdať im to príkladným ži-
votom a reálne svojím konaním.

živá cirkev
Zuzana Hybenová

Niekedy je dobré zalistovať aj v predchá-
dzajúcich číslach nášho zborového časopisu. 
Veľavravný je úvodník brata farára L. Bed-
nára v  č. 5/2014 pod  názvom Živá cirkev. 
Na základe Božieho slova (Sk 2,46-47) brat 
farár uvádza: Evanjelista Lukáš nám zapísal 
v knihe Skutky apoštolov štyri charakteristické 
črty živej cirkvi.

Prvá je, že kresťania mali vzťah s apoštol-
mi. Zotrvávali v ich učení. Prijímali ich zvesť 
o Ježišovi a podriaďovali sa ich autorite. Živá 
cirkev sa vyznačuje vernosťou biblickému uče-
niu, ktorým sa riadi v praktickom živote.

Druhá črta je, že mali medzi sebou vzťahy, 
tvorili spoločenstvo. Navzájom sa zaujímali 
jeden o druhého, pomáhali si a preukazovali si 
lásku.

Tretia charakteristika je, že mali osob-

ný vzťah s Bohom. Oslavovali Ho pri  lámaní 
chleba – pri Večeri Pánovej – a na modlitbách. 
Úprimne a s radosťou. Formálne i neformálne. 
Modlili sa slovami žalmov i vlastnými slovami.

Napokon štvrtý znak je, že mali vzťah 
aj k ľuďom mimo cirkvi. Rozprávali im o Kris-
tovi a živote viery. Zvestovali evanjelium. Ve-
novali sa misii.

Želám si, aby sme aj my, tu v Poprade, boli 
taká živá cirkev, rástli v poznaní nášho Pána 
Ježiša, žili v poznanej pravde, navzájom si po-
máhali a o Božej láske svedčili ľuďom s ktorými 
žijeme.

Toľko z úvodníka brata farára L. Bednára. 
Nás to aj dnes po štyroch rokoch vyzýva za-
myslieť sa nad charakteristikami živej cirkvi 
a zhodnotiť ako ich plníme vo svojom živote, 
v cirkevnom zbore i v celej evanjelickej a. v. 
cirkvi. Zvážme to a čo neplníme usilujme sa 
zlepšiť!

dokiaľ MáMe čas...
Zuzana Hybenová

Slová z Listu Galatským 6,10 mocne prenikajú 

do srdca. Sú zamerané na všetkých členov Ježišovej 
cirkvi, na mladých i starších, ale pre starších majú 
celkom zvláštny zvuk. Na  jednej strane zreteľne 
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potvrdzujú pociťovanú pravdu: Tvoj čas je odme-
raný! Vo vyššom veku sa roky náhlia rýchlo a stále 
rýchlejšie. Zrnká na presýpacích hodinách sa neza-
držateľne prepadávajú nadol a ticho napomínajú: 
Čo chceš robiť, rob rýchlo! ale aj: Ešte máš čosi urobiť! 
Dokiaľ máš dych a silu, dokiaľ žiješ na zemi, máš 
nejakú úlohu, máš svoju úlohu. Môžeš ešte tichým, 
skrytým spôsobom slúžiť, môžeš žiť pre  tvojho 
Boha a tvojich blížnych, môžeš hľadať, dávať ra-
dosť, môžeš milovať, môžeš ctiť vzácne meno Ježi-
šovo. Takto sa prihovára – najmä nám starším 
– Dora Rappardová v knihe Radostná staroba.

Mesiac október je mesiac úcty k starším. Dať 
úctu starším je veľmi pekné predsavzatie, o kto-

rom hovorí aj  Božie slovo. Tento príkaz však 
neplatí len pre jeden mesiac, ale trvalo. Najmä 
my kresťania máme brať vážne Božie slovo.

Náš zbor každoročne v  októbri pamätá 
na  starších a  v nedeľné októbrové popoludnie 
pozýva všetkých, ktorí môžu prísť – ale je mož-
nosť nechať sa doviezť autom, čo zabezpečí cir-
kevný zbor –k stolu Pánovmu.

Tohto roku chceme pozvať starších a  jubi-
lantov 21. októbra o 14:00 h najskôr do chrámu 
Božieho a  po prijatí Večere Pánovej na  ďal-
ší program v  zborovej miestnosti. Tešíme sa 
na toto stretnutie a spolu so žalmistom prosí-
me: Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože.

vieMe odpustiť?
Zuzana Hybenová

V  7. nedeľu po  Svätej Trojici 15. júla sme 
si vypočuli kázeň o odpúšťaní (Mt 18,21-35). 
Pán Ježiš hovorí podobenstvo o nemilosrdnom 
sluhovi. Kráľ si predvolal sluhu, ktorý mu dlho-
val 10 tisíc talentov. Tento mu padol k nohám 
a prosil ho, aby mu ešte pozhovel. A pán sa zľu-
toval nad sluhom a veľký dlh mu odpustil. Keď 
vyšiel stretol spolusluhu, ktorý jemu bol dlžný 
100 denárov. Sluha ho škrtil a hovoril – zaplať 
čo si dlžen. Aj tento dlžník prosil o pozhove-
nie, ale sluha ho uvrhol do žalára. Ďalší sluho-
via, ktorí to videli, to povedali pánovi. Pán sa 
na  to nahneval, dal sluhu mučiteľom a žiadal 
zaplatiť dlžobu.

Aj my sme pred Bohom dlžníci, ktorí nie sú 
schopní zaplatiť za obeť Jeho Syna na kríži. Po-
dobenstvo má súvis s Božím kráľovstvom, lebo 
Pán Ježiš zabezpečil odpustenie hriechov, ktoré 
nie sme my schopní splatiť.

Spisovateľka Dora Rappardová uvádza prí-
klad odpustenia. Kazateľ navštívil jednu vdovu 
a viedli rozhovor o požehnaní slova Božieho, 
pričom sa dotkol aj Večere Pánovej. Vdovu to 

znepokojilo a priznala, že už mnoho rokov ne-
šla k  stolu Pánovmu. Vyznala, že je rozvade-
ná so  svojou svokrou, ktorá s ňou zle jednala 
a musela by ona najprv hľadať zblíženie s ňou, 
ale to nie je ochotná urobiť.

Kazateľ jej odporučil, že musí začať práve 
ona. Trochu viny budete mať aj vy, aj keby to 
bolo iba rozhorčenie, čo teraz naplňuje vaše 
srdce. Návštevník odišiel a pani zostala veľmi 
rozrušená. Kazateľove slová nezostali bez ovo-
cia. Trvalo dlho, kým sa ľadová kôra poranené-
ho srdca začala topiť. Ale stalo sa. Svetlo zhora 
pôsobilo a  ona pochopila, kde predsa urobila 
chybu. Rozhodla sa ísť na návštevu ku svokre. 
Viackrát zašla k jej domu, ale nenašla odvahu 
vojsť. Avšak po  čase konečne zvíťazila túžba 
po  pokoji a  vstúpila k  starej bielovlasej žene 
so slovami: Mama, chceš mi odpustiť? Svokra po-
trebovala okamih, aby pochopila prekvapujúcu 
skutočnosť. Potom roztvorila náruč, privinula 
nevestu na srdce a so slzami volala: Moje dieťa! 
Ja som sa prehrešila voči tebe omnoho viacej, ako ty 
voči mne. Chceš Ty odpustiť mne? To bola radosť !!!

Je to vzácny príklad odpustenia... a aj my sa za-
myslime sami nad sebou a odpúšťajme si navzájom!
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hodnota dobrovoľníctva
Zuzana Hybenová

V súčasnosti veľmi často počujeme o dobro-
voľníctve a o pomoci, ktorú poskytujú ochotní 
dobrovoľníci tam, kde je potrebná. A pomoc je 
skutočne veľmi potrebná všade – u nás doma 
i  v  rôznych krajinách sveta. Je to veľmi dob-
ré, keď sú ľudia ochotní pomáhať humanitárne 
a niekedy pomôcť vôbec prežiť.

V tejto súvislosti som uvažovala aj o našich 
aktivitách v rámci zborovej diakonie a pomoci 
v Afrike prostredníctvom Misie na Níle. Naša 
služba lásky sa nazýva diakonia, ale je to tiež 
dobrovoľníctvo našich sestier. Tieto služby ro-
bíme už od roku 2000. Pomoc potrebujú ľudia 
– naši blížni – v krajinách, kde sa bojuje, tiež 
emigranti a  iní, ale nezabúdame ani na  blíž-
nych z nášho cirkevného zboru. Starší, chorí, 
opustení blízkymi – títo veľmi vítajú naše ses-
try z diakonie, ktoré za nimi prichádzajú. Po-
trebujú cítiť lásku a záujem o nich. Potrebujú 
sa porozprávať o svojich ťažkostiach, potrebujú 
povzbudenie a útechu a často potrebujú pomoc 
v nevyhnutných službách. Bolo by toho mno-
ho, v čom sestry ochotne pomohli.

Misia na Níle pôsobí prostredníctvom dob-
rovoľníkov vo  viacerých krajinách severový-
chodnej Afriky. Poskytujú pomoc medicínsku, 
vyučovanie detí i dospelých, prípravu na povo-
lanie pre  zabezpečenie vlastného príjmu do-
morodcov, zriaďujú poľnohospodárske farmy 
a učia ľudí pestovať plodiny pre svoju obživu. 
Dôležitá je pitná voda a  teda vŕtanie studní, 

aby ju získali. Pri  tom všetkom im prinášajú 
zvesť o  láske Pána Ježiša, ktorý aj  ich miluje 
a aj za nich zomrel na kríži.

Uvediem príklad takejto zvesti. Na  zdra-
votné ošetrenie prichádza množstvo ľudí a na 
nádvorí je zriadený prístrešok plniaci funkciu 
čakárne. Tam prichádza kňaz so  zvesťou Bo-
žieho slova. Žiaci v škole sa tešia na hodiny ná-
boženstva, a pre veľké vzdialenosti ich bydliska 
od školy, často musia vstávať zavčasu, aby prišli 
načas. Robia tak radi a na náboženstvo sa tešia.

Za uplynulých 18 rokov sme zhotovili 
a odoslali už množstvo balíkov s hmotnosťou 7 
až 10 kg s pripravenými vecami – svetríky, ves-
tičky, deky a prikrývky, obväzy pre nemocnice 
a  iné drobné veci – čiapky, gamaše, ponožky. 
Za  celú tú dobu sme mali a  máme dostatok 
vlny na pletenie a háčkovanie či iného mate-
riálu (baliaci papier, lepiace pásky). Vďaka aj za 
túto dobrovoľnícku pomoc.

Misijná práca v  týchto krajinách nie je 
ľahká a  nadriadené úrady ju pracovníkom 
často sťažujú. Preto v  modlitbách prosíme 
o  Božiu pomoc pre  naliehavé potreby. Na-
príklad v  modlitbách sme prosili aj  za ma-
lého Rafika (syna farára-misionára) chorého 
na rakovinu. Napriek liečbe v odborných ne-
mocniciach v Nemecku či USA, Pán Boh si 
ho povolal k sebe.

Vítaná je i finančná pomoc pre prácu Mi-
sie na Níle, preto prosíme, aby sme – v rámci 
dobrovoľníctva – pomohli všetci ako môžeme: 
modlitbou či finančnými príspevkami.

apokalypsa  alebo spev o nádeji
Soňa Slahová

Od októbra 2017 až do polovice júna 2018 
sme na biblických hodinách preberali s bra-
tom farárom L. Bednárom poslednú knihu 

Novej zmluvy Zjavenie Jána. Ako doplnok 
k štúdiu máme vo farskej knižnici zaujímavú 
knihu od  autora PhDr., ThMgr. L. Rejchr-
ta s  názvom: Apokalypsa alebo Spev o  nádeji. 
Z tejto knihy vyberám zo záverečnej kapitoly 
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(od s. 251 po s. 258), podľa výkladu autora – 
Zj 22:6-21.

Slová, ktoré Ján počuje, sú spoľahlivé a prav-
divé. Nie sú to ľubovoľné umelecké kreácie, ale 
pravdivé posolstvo od Boha, ktoré končí v uis-
tení: Ajhľa, prídem skoro! (Zj 22:7). Blažení sú 
tí, ktorí toto uistenie berú vážne. Brať ho vážne 
znamená počítať každý deň s  Kristovým prí-
chodom. Nedá sa vypočítať a nedá sa stanoviť 
jeho termín, ale vedomie, že nastane skoro 
a rýchlo, má preniknúť celý náš život.

Hrozné deje budúcnosti, ktoré posledná 
biblická kniha kladie ďaleko až za obzor, sa

rozkladajú i do prežitého času ľudstva. Kaž-
dá doba svojim spôsobom žije dejom Zjave-
nia: v  rímskych amfiteátroch trhali telá kres-
ťanov levy; „čierna smrť“, ako bol označovaný 
mor, vyľudnila v 14. st. veľké časti európskeho 
priestoru; v plynových komorách nacistického 

Nemecka sa udusili milióny Židov aj kresťanov 
Európy; nad Hirošimou a Nagasaki, kde býva 
nie málo japonských kresťanov, vyrástol oblud-
ný hríb atómovej bomby. Sotva nájdeme v de-
jinách ľudstva oázu pokoja – kroniky a letopisy 
nám nepretržite zaznamenávajú vojny, ale tiež 
prírodné katastrofy. Súčasná doba sa nám tiež 
možno zdá apokalyptická – jednotlivý ľudský 
život celkom zaniká v mori utrpenia a bolesti 
celých veľkých spoločenstiev.

Nemali však ľudia pred nami podobný po-
cit? Kniha Zjavenie je práve preto aktuálna 
v  každej dobe. Stále znovu pripomína blízky 
Kristov príchod. Očakávať skorý príchod Pána 
Ježiša Krista a byť naň pripravený, to vôbec nie 
je jednoduché. Ťažko unikneme zhonu, plne-
niu povinností, nedokážeme hľadieť k zajtraj-
šku Kristovho dňa, keď sme celkom pohltení 
povinnosťami, úlohami a plánmi. Preto apoš-

tolská zvesť varuje pred udomácnením 
sa na tomto svete, ale aj pred blúznivým 
útekom od  reality sveta (2Tes 3:12). 
Otupenosť voči Kristovmu príchodu si 
pestujeme celý život, a to tvrdohlavosťou 
voči Jeho slovám, ktoré k  nám prichá-
dzajú.

Napísaná kniha tohto proroctva nie 
je určená pre ďalekú budúcnosť, pretože 
čas príchodu Pána je blízko. Preto ju Ján 
nemôže zapečatiť (Zj 22:10). Ide o knihu 
súčasnosti do  každej doby, v  ktorej cir-
kev žije, môže, ba musí vypovedať slovo 
nádeje a varovania. „Posledný čas“ je sú-
časť aj  nášho dneška a  je vymeraná ča-
som nášho života. Budúci súd sa v istom 
zmysle koná už teraz. Ak Boh necháva 
človeka, aby šiel tvrdohlavo ďalej svojou 
cestou, aby jednal spôsobom, ktorý mu 
je vlastný (kto škodí, nech škodí stále!) 
a nad to zostal vo svojej vnútornej špine, 
v ktorej sa mu dobre darí, vidíme tu po-
dobu Božieho súdu. A predsa, každý deň 
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je zároveň darovaná príležitosť, aby sme sa stále 
viacej držali Krista, v ňom zostali pred Bohom 
spravodliví a svätí (Zj 22:11).

Na začiatku aj na konci dejín ľudstva stojí 
Ten, ktorý o sebe hovorí: „Ja som Alfa i Ome-
ga“ (Zj 22:13). Na  samom konci knihy znie 
toto uistenie už tretíkrát. Asi i preto, že na naj-
dôležitejšie veci najskôr človek zabúda. V Ňom 
je koniec i  cieľ, pretože On je Ten Prvý. Ne-
začali sme existenciu náhodne, ale pod  Jeho 
zvrchovanosťou. A  preto, že je aj  Posledný, 
na konci nie je hrôza, ale radosť. Milosť – tým-
to veľkým slovom Novej zmluvy, Zjavenie za-
čína a  tým istým slovom sa taktiež uzaviera. 
Zrejme na samom konci poslednej knihy Bib-
lie si máme znovu uvedomiť, že človek môže 
tragicky minúť zmysel svojho života, ktorý je 
v Bohu a v spoločenstve s Ním.

Prosba „Príď!“ (Zj 22:17) je pravdepodob-
ne ozvena aramejského zvolania MARANA, 
THA!, ktoré bolo používané v  prvokresťan-
ských zboroch pri  Večeri Pánovej: „Príď, náš 
Pane!“  (1K 16:22). Táto zvláštna kniha je 
ohrozená všetkými, ktorí by ju chceli „vylepšiť“; 
buď ubratím, alebo pridaním k nej. Nejde len 
o literárne dielo, ale o knihu proroctva, za kto-
rou stojí Božia autorita.

Záver Zjavenia odmieta knihu podriadiť 
nášmu rozumu, ale rovnako prísne varuje proti 
všetkej našej fantázii. Tajomstvo zostane i na-
ďalej tajomstvom, ale s  celou cirkvou smieme 
volať : „Príď, Pane Ježiši!“

„V nádeji proti nádeji“ uprostred hrôz, bo-
lesti neistoty a  temnoty dejinného času, mô-
žeme vzhliadať k Svetlu a pripojiť sa k prosbe 
Jana Ámosa Komenského: „Príď, najtúžobnejší 
Obnoviteľ! Príď, zľutuj sa nad našimi sizyfov-
skými prácami a urob koniec naším preťažkým 
a vždy bezúspešným námahám. Vypočuj náre-
ky nielen naše, svojich synov, ale i celého svojho 
stvorenia. Osloboď ich od ničoty a od otroctva 
zlého do slobody slávy synov Božích. Príď, Kráľ 

slávy, Knieža mieru a vydaj krajinám žiadosti-
vé Svetlo, mier a spásu, aby všetci mohli vidieť 
nebesá na zemi!“

Slovo na  záver. Obrazy poslednej biblic-
kej knihy nikdy nedokážeme spoľahlivo deš-
ifrovať. Historické skúsenosti to potvrdzujú. 
V  knihe Zjavenia sa nedá hľadať ako v  ces-
tovnom poriadku, kde sú presné časové úda-
je. Poslaním knihy je povzbudiť k viere v Pána 
Ježiša Krista, ktorý je silnejší ako všetka moc 
zla. Správne ju čítať znamená hľadieť k  cie-
ľu, k  dobrému koncu – všetkému navzdory.

Nad rakvou prezidenta T. G. Masaryka 
zneli slová o novom nebi a novej zemi, kde 
„smrti už viac nebude, ani smútku, ani plaču, 
ani bolesti už viac nebude...“(Zj 21:4). Túto 
časť si sám určil, aby bola čítaná na jeho po-
hrebe.

Niektoré čísla Apokalypsy vzbudzujú po-
zornosť. David Seltzer pripomína: „Sedmička 
je dokonalé číslo, šesť je počet satanov.“ Ide tu 
o záhadné meno šelmy, vyjadrené číslom 666. 
Veľakrát bolo skúmané gematrickou metódou: 
každé písmenko má číselnú hodnotu a v kaž-
dej číslovke sa dá objaviť jednotlivé písmená 
abecedy. Aj  keď to vieme, nie sme omnoho 
múdrejší. Zaujímavé je, že dnešný satanizmus 
si toto číslo nárokuje pre  seba, ako výstižný 
symbol zla.

Čísla z poslednej knihy Biblie majú symbo-
lickú a nie matematickú hodnotu. Preto všetky 
výpočty vzťahujúce sa k budúcnosti končieva-
jú v  slepej uličke. Nakoniec nejde o  výpočty, 
ani o systém informácií o budúcnosti. V tejto 
knihe, od  prvej až do  poslednej stránky, ide 
o osobu Pána Ježiša Krista, v ňom celé dejiny 
ľudského rodu nájdu svoje naplnenie a zmysel 
života. Nedokážeme to pochopiť, ale môžeme 
tomu veriť.

„Všetko, čo je nepochopiteľné, zostáva“, na-
písal Pascal. Po prečítaní Apokalypsy musíme 
dať francúzskemu mysliteľovi určite za pravdu.
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toMáš GariGue Masaryk
Stanislav Kaczmarczyk

V októbri t. r. si pripomíname 100. výročie 
vzniku spoločného štátu Čechov a  Slovákov. 
Prvým prezidentom ČSR sa stal Tomáš G. Ma-
saryk. Bol to mimoriadne vzdelaný muž. Napí-
sal veľmi dôležitú vetu, ktorá má trvalú platnosť 
a  mimoriadny význam: Ježiš, nie Cézar, to je 
zmysel našich dejín a demokracie.

Masaryk postavil vedľa seba dve najznámej-
šie osobnosti staroveku: Ježiša a Cézara. Cézar 
bol rímsky vojvodca a politik, jeden z najmoc-
nejších mužov antickej histórie. Po smrti bol vy-
hlásený za jedného z rímskych bohov. Ježiš, hoci 
nebol cisár ani vojvodca, je ústredná postava de-
jín. Svojím vplyvom spôsobil rozdelenie na dve 
epochy – na epochu pred Kristom a po Kristovi.

Prečo dal Masaryk na  prvé miesto Ježiša? 
Cézar bol muž, ktorý chcel nad druhými pano-

vať ako diktátor a vo vojnách pod jeho vedením 
bolo preliate veľké množstvo ľudskej krvi. Ježiš 
bol jediný muž v  dejinách, ktorý s  najväčšou 
láskou a pokorou slúžil všetkým ľuďom až k se-
baobetovaniu. Jeho učenie i príklad života pri-
náša nový životný štýl do sveta plného sebectva, 
pýchy a  bezohľadnosti. Jeho učenie ovplyvnilo 
a  ovplyvňuje veľmi kladne život mnohých ná-
rodov, i  európskych. Masaryk dal jednoznačne 
prednosť Ježišovi. Vedel, že jedine Pán Ježiš 
Kristus dáva zmysel životu človeka. Podľa Ježiša 
je zmyslom života láska – láska k Bohu a láska 
k ľuďom.

Dôležité sú aj ďalšie dva Masarykove citáty: 
Ježiš podával náboženstvo čisté, nerozhárané, po-
kojné, jasné. Láska ukazuje človeku cieľ jeho živo-
ta. Rozum ukazuje prostriedky, ako ju uskutočniť. 
Kiež je Pán Ježiš zmyslom nášho osobného života 
a zmyslom života národa v súčasnosti i budúcnosti!

pokoj a naplnenie
Z nemčiny preložila Anna Chábová

V Žalme 23. Dávid opisuje, ako sa Pán stará 
o veriacich. Na prirovnanie pritom používa vzťah 
pastiera k ovciam, aby nám jasne vysvetlil starost-
livosť o nás. V tomto žalme hovorí o dvoch prá-
cach Pastiera:

1./ On na  pastvách zelených ma pasie. – Pán 
Ježiš Kristus nám chce v ruchu každého dňa po-
skytnúť pokoj bez  stresu. On nás pozýva: Poďte 
všetci ku mne... a odpočiňte si (Mk 6,31). Vo  svo-
jej prítomnosti nám chce darovať pokoj, ale to je 
možné len ak sa stíšime a všetko ostatné odložíme 
nabok. Potom môžeme pocítiť upokojujúce spolo-
čenstvo s Ježišom Kristom.

2/ On k  vodám osviežujúcim ma privádza. – 
Ako ovce môžu svoj smäd uhasiť pri čerstvej tečú-
cej vode, tak nájdeme vnútorný pokoj pri našom 

Pánovi. On sám povedal: Kto prichádza ku  mne, 
nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
žízniť. ( J 6,35). Svojou prítomnosťou nám dáva 
všetko čo nás na tomto svete robí šťastných. Keď 
pri Ježišovi nájdeme naše naplnenie, potom mô-
žeme s Pavlom hovoriť: Mne žiť je Kristus.

Keď si priznáme, že vlastný zmysel života je 
hľadanie Boha, v hĺbke srdca si prajeme mať s Ním 
mať dobrý vzťah, ktorý by nás naplnil. Musíme 
uznať, že sami v živote toho veľa nevieme usku-
točniť. Potom niektorí siahajú po alkohole, droge 
alebo upokojujúcej pilulke. Avšak, len s  Božou 
pomocou môžeme odstrániť všetky ťažkosti. Po-
trebujeme Boha! Biblia nám ukazuje jedinú cestu, 
ktorá vedie k Bohu a tou je Ježiš Kristus. On ho-
vorí: Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude 
spasený ( J 10,9) a: Ja som cesta i pravda i život. Nik 
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa ( J 14,6).



13

September-Október

blahoželáMe jubilantoM

s e p t e M b e r
Brošková Anna
Slahová Soňa
Kantorová Darina, MUDr.

o k t ó b e r
Lištiaková Stanislava
Keresztény Ladislav
Gregorová Ľudmila
Gajová Božena, Ing.
Fáber Michal, Ing.
Šimkovičová Dana

(Pozn.: V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., 
možno uviesť len mená jubilantov bez ďalších údajov.)

posielaM pozdrav šedináM

Zlatica Oravcová

Posielam pozdrav šedinám a vráskam,
tváram, na ktoré riadky písal čas –
pohľadom vďačným staré líca láskam,
počujem Pánov dobrotivý hlas...

Posielam pozdrav uvädnutým perám,
by na nich kvitol vyznávania kvet,
pučiaci zo sŕdc, ktoré pevne veria,
že cesta vedie neustále vpred!

Posielam pozdrav trasúcim sa rukám,
by jedna k druhej vinula sa tak,
jak slnka lúče k rozkvitnutým lúkam –
z modlitieb zmizol pochybnosti mrak!

Posielam pozdrav unaveným očiam,
čo mnoho vecí v žití mohli zrieť,
za roky tie a za tie desaťročia –
k tým očiam pozdrav úprimný môj leť...

By uvideli plnosť Svetla v Slove,
by Pána videli a Jeho dar –
by slávu vidieť boli vždy hotové,
ktorú nám zložil Kríža na oltár!

Posielam pozdrav uboleným nohám,

čo prešli cestou zeme mnohokrát!
Ó, nasledujte stále Pána Boha,
On, Útočište naše, pevný Hrad!

Veď duše krídlami Pán Boh obdarí,
by letieť vedeli, by mohli žiť –
by radosť planula v srdca chotári,
Pán Boh vás občerstvuj, Pán Boh vás sýť!

Posielam pozdrav šedinám a vráskam,
tváram, na ktoré riadky písal čas...
Kiež posilní vás Ježiš, večná Láska,
Kiež trojjediný Pán Boh žehná vás!

kristovo evanjeliuM
„The Good Seed“ App

A  oznamujem vám, bratia, že evanjelium, 
ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. Lebo ani 
ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu ne-

naučil, ale (som ho prijal) zjavením Ježiša Krista. 
(G 1:11,12)

V 18. storočí malo „osvietenstvo“ obrovský 
vplyv na duchovný život v Európe a v Sever-
nej Amerike. Podrobovalo kritike nárok kres-
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ťanskej viery na  absolútnu pravdu. Známy 
básnik Matthias Claudius (1740–1814) proti 
tomu napísal: Ľudia sú predsa nevedomí a slepí 
vzhľadom na neviditeľné veci, nepoznajú svojho 
nesmrteľného ducha a nevedia si s ním rady. Boh 
radí a predpisuje liek, ktorý sa pri tisícoch osvedčil 
a  osvedčí sa pri  všetkých, ktorí ho použijú pod-
ľa predpisu – a  tu prichádzajú oni a  chcú Boha 
usmerňovať a Jeho liek pripravujú a menia podľa 
svojich receptov! ... Môže byť nejaký väčší ne-
zmysel? A môžu byť zodpovední za tých, ktorých 
zviedli, aby Boží liek nepoužili a  bežali za  ich 
hlúpymi mastičkami? ... Keby kresťanstvo nebolo 
už ďalej nič, iba jasné, očividné dielo rozumu, po-
tom by to nebola – áno, potom by to nebola viera.

A to, pre čo naši otcovia a predkovia tak trpeli, 
nasadzovali a vydávali svoje telá a životy a čo my 
– každý z nás – sme považovali za sväté, čo sme 
sľubovali zachovávať ústami a  rukami, čo naše 
duše môže zachrániť – to by sme bez mihnutia oka 
mali nechať vykĺznuť zo svojich rúk kvôli dojmu 
osvietenstva a  lepšieho poznania? ... To nech je 
vzdialené!

odpovedať na dobro dobrom je ľudské.
odpovedať na zlo zlom je zvieracie,
lebo zviera na uhryznutie odpovedá uhryznutím.
odpovedať na dobro zlom je diabolské,
ale odpovedať na zlo dobrom je anjelské
a jedine kristovské správne.
                                                          Dr. Martin Luther

paMiatka reforMácie
Tomáš Gáll

Nám, Bože, z minulosti príklady viery, cnosti, 
zavše jak fakle žiar, rozžiaria oči, tvár. 
To Tvojej lásky dar, to Tvojej lásky dar!
A preto v dnešný deň, tam k Tebe stúpa len,
dobrorečenie, vďaka vrúca z celého srdca.
Vďaka Ti za to, že si stvoril svet
vo svete človeka.
A za hriech nedal si mu večne mrieť,
ale preň dobro z Tvojich dlaní
každý deň hojne vyteká.
Znal si, že sám sa z moci hriechu nevymaní,
nuž si mu poslal v plnosti časov Syna –
Ježiša Krista.
Ten všetkých hriešnych prišiel z hriechu vyňať,
bezhriešny, čistý ako krištáľ.

V Ňom život pre nás, pravda, cesta, záchrana
naveky istá.
Za to Ti, Bože, aj dnes patria naše vďakyvzdania.
Za cirkev-loďku, ktorej Kristus kotva je,
víťazne preto vlnám, búrkam vzdoruje
a zdalo sa, že už-už vrazí na skaly
a plnohlasne dal si zaznieť znovu
Svätému Písmu – svojmu slovu.
Vďaka Ti za všetko, dobrý Bože!
A keďže pri nás zrieš tak mnoho nehodností
a málo pevnej viery, lásky, cnosti,
veď, často sme len sťa svieca v prievane,
trstina nalomená,
nezhas a nedolom nás, ó, Pane,
pomôž nám v činy meniť všetky naše dobré chcenia,
pre Kristov kríž a Jeho slávne zmŕtvychvstanie.

vypísané z Matrík v Mesiacoch júl – auGust
sviatosť krstu svätého prijali: Filip 

Schochomann, Denis Pekárik, Kristián Schütz, 
Martin Korenko, Michal Lenik, Natalia Pla-
zewska

Manželstvo uzavreli: Tomáš Korenko 

a Andrea Práznovská, Marek Badzík a Lenka 
Šeďová

do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: 
Miloš Lešťan (87), Katarína Šírová (79), Vi-
liam Sendecký (92)
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pozývaMe na pravidelné stretnutia v zborovej Miestnosti na ul. 1. Mája 1:

konfirmandi – utorok o  15:00 h 1. ročník; 
o 15:30 h 2. ročník
spevokol – každú stredu o 18:00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok 
o 16:15 h

biblická hodina – každý štvrtok o 17:30 h
mládež – každý piatok o 17:30 h
detská besiedka – každú nedeľu počas služieb 
Božích v Poprade a Strážach

Ďalšie oznaMy a pozvania
 September je prvý jesenný mesiac a pre deti 

a  rodičov je to i  čas začiatku nového školského 
roka. Popri získavaní nových poznatkov o  svete 
a spoločnosti je však rovnako dôležité (iste však 
omnoho viacej – z hľadiska večnosti!!!) školiť sa 
a vyučovať aj v Božích pravdách, teda nezanedbá-
vať ani duchovné vzdelávanie. v  základných či 
stredných školách, preto využite možnosť pri-
hlásiť svoje deti na náboženstvo. S dôverou mô-
žete kontaktovať farský úrad, ak potrebujete radu 
či pomoc. Redakcia Zborového listu praje všetkým 
študentom Božiu ochranu a múdrosť v novom škol-
skom roku a rodičom veľa trpezlivosti a lásky.

 Je užitočné a dobré napredovať vo viere v Pána 
Ježiša Krista a je výborné aj začať pri Božom slo-
ve a modlitbe. Tak chceme začať aj tento školský 
rok na službách božích, ktoré budú v nedeľu 9. 
septembra o 9:00 h v kostole v poprade. Príďte 
deti, rodičia, starí rodičia, pedagógovia. Tešíme sa 
na Božie vedenie a požehnanie.

 Pozývame vás 15. septembra (sobota) 
o 18:00 h do dreveného artikulárneho kostola 
v kežmarku na exkluzívny koncert Pieseň, kto-
rá prebúdza. Účinkuje 250-členný celoslovenský 
ekumenický spevácky zbor s komorným orches-
trom. Diriguje umelecký vedúci Slovenského 
komorného orchestra Ewald Danel. Vstupné je 
dobrovoľné.

 v  nedeľu 16. septembra bude náš cirkev-

ný zbor miestom konania dňa východného 
dištriktu ecav – začne sa o 9:30 h v športovej 
hale arena poprad službami Božími s Večerou 
Pánovou a odpoludnia bude pokračovať o 14:00 
h duchovným programom. Srdečne pozývame 
všetkých a súčasne oznamujeme, že služby Božie 
v Kostole Svätej Trojice v túto nedeľu nebudú.

 Náš CZ pripravuje stretnutie jubilantov 
v októbri, mesiaci úcty k starším. Oznamujeme, 
že tohtoročné stretnutie bude v nedeľu 21. ok-
tóbra a začne sa popoludní o 14:00 h v kostole 
prislúžením sviatosti Večere Pánovej. Po  tomto 
duchovnom začiatku bude mať stretnutie pokra-
čovanie v zborovej miestnosti.

 501. výročie lutherovej reformácie si pripo-
menieme a oslávime v stredu 31. októbra. Ako 
pokračovatelia v  Lutherovom diele sa tešíme 
na  účasť na  službách božích na  pamiatku re-
formácie, ktoré sa budú konať v našom kostole 
svätej trojice v tento posledný októbrový deň 
o 18:00 h. Opäť je to pracovný deň, zariaďme si 
teda svoje povinnosti (i tie, súvisiace s Pamiatkou 
zosnulých) tak, aby sme mohli byť v kostole.

 Veľmi rýchlo sa míňajú mesiace roka a  jeho 
koniec je už na dohľad. Kresťan-evanjelik by mal 
myslieť aj na svoje podlžnosti a snažiť sa ich vy-
rovnať. V tejto súvislosti dávame do pozornosti 
aj cirkevný príspevok na tento rok, ktorý je po-
trebné čím skôr zaplatiť.
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rozpis služieb božích a Ďalších cirkevno-zborových aktivít 

septeMber

2. Ne. 09:00  - Poprad, 14. nedeľa po Svätej Trojici
 10:30  - Stráže, 14. nedeľa po Svätej Trojici
6. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
9. Ne. 09:00  - Poprad, 15. nedeľa po Svätej Trojici, začiatok školského roka
13. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
16. Ne. 09:30  - 16. nedeľa po Svätej Trojici, Dištriktuálny deň VD ECAV, 
  ARENA Poprad   Sviatosť Večere Pánovej
20.Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
23. Ne. 09:00  - Poprad, 17. nedeľa po Svätej Trojici
26. St. 15:00  - ZS, Komenského ul., biblická hodina
27. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
30. Ne. 09:00  - Poprad, 18. nedeľa po Svätej Trojici
 10:30  -Spišská Sobota, 18. nedeľa po Svätej Trojici

október

4. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
7. Ne. 09:00  - Poprad, 19. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody zeme
 10:30  - Stráže, 19. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody zeme
 16:30 - ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
11. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
14. Ne. 09:00  - Poprad, 20. nedeľa po Svätej Trojici
 10:00  - Sviatosť Večere Pánovej
 16:30 - ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
18. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
21. Ne. 09:00  - Poprad, 21. nedeľa po Svätej Trojici
 16:30 - ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
25. Št. 17:30  - Poprad, biblická hodina
28. Ne. 09:00  - Poprad, 22. nedeľa po Svätej Trojici
 10:30  - Spišská Sobota, Pamiatka posvätenia chrámu (241. výr.)
 16:30 - ZŠ Letná ul., večerné služby Božie
31. St. 15:00  - ZS, Komenského ul., Pamiatka reformácie
 17:30  - Poprad, Pamiatka reformácie


