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POPRADSKÝCH EVANJELIKOV
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vianoce

Boh prišiel k nám, aby sme my mohli prísť k Nemu
– narodenie Pána Ježiša prinieslo Boha ľuďom
a smrť Pána Ježiša priniesla ľudí k Bohu
Zuzana Valeková presbyterka a koordinátorka MoS
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Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto
nezostal v tme, kto verí vo mňa. ( J 12:46)

ento rok nám bolo dopriate krásne
horúce leto a, aby toho nebolo málo,
náš Boh nám pridal aj úžasnú zlatú
jeseň, ktorá sa skončila až niekedy pred polovicou novembra. Mnohí ľudia sa tešili, že
toľko krásnych slnečných dní ešte nezažili!
Asi je to pravda, že máme radšej leto ako
zimu – leto je žiarivé, plné svetla, nabíja nás
energiou a, naopak, zimné obdobie je pochmúrne, svetla sa nám máli a to pribrzďuje
našu aktivitu. No, a úplne(!!!) nás paralyzuje
tma. Záver: v tme sa žiť nedá, svetlo je základná podmienka života!
V jednej rannej modlitbe je krásna
veta: ďakujeme za nové ráno a svetlo a zvlášť
za svetlo v Ježišovi Kristovi, ktoré nás vytrhlo
z moci tmy a zahynutia. Áno, v Písme svätom
je náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus mnohokrát
označovaný za Svetlo, Svetlo sveta, Svetlo
spasenia, lebo prišiel k nám ľuďom od svojho
Otca z jeho Božskej ríše svetla. Boh sám je
svetlo, preto je svetlo totožné s požehnaním,

radosťou, pokojom, spravodlivosťou a pravdou. Opak svetla je tma, je to živel hriechu,
úzkosti a trápenia.
Tak, ako je hmotný život a rast závislý
na svetle, tak je duchovný život i vzrast závislý na Bohu. V ňom nie je žiadna tma, hriech,
omyl či nejasnosť, lebo On sa dokonalo zjavil
vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, poslanom
pre naše spasenie... a cieľ nášho spasenia je
život v Božom kráľovstve. Tento Boží Syn
k nám tiež prišiel vo svetle: evanjelisti nám
dávajú správu o tom, aké to bolo veľkolepé,
keď Božia sláva ožiarila celý betlehemský
kraj a zostúpili anjelské voje... Aj v tomto
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zjavení Boha skrze Ježiša Krista patria spolu
svetlo a život – Kristus je zdroj všetkého života i (a najmä!) toho večného, lebo v ňom
je sústredená božská a Božia životná energia
( J 5:21.26; 11:25; 14:6).
Písmo sväté nám na viacerých miestach
dáva vedieť dôvody, prečo náš Spasiteľ, Ježiš
Kristus, Syn Boží, prišiel na našu zem z neba.
Ja som sa na to narodil a na to som prišiel
na svet, aby som vydal svedectvo pravde. ( J 18:37)
Len na základe príchodu Ježiša Krista na tento svet môžeme vedieť čo je pravda. Na jednej
strane nám Kristus zjavil Boha: je spravodlivý,
ale aj milostivý. Na druhej strane nám povedal
pravdu o človeku: je hriešny a čaká ho Boží súd.
Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo

zahynulo. (L 19:10) Napriek tomu, že nám Ježiš Kristus musel ukázať, že všetci sme hriešni,
On neprišiel na to, aby nás zatratil. On nás prišiel hľadať a spasiť (= zachrániť)... Kristus má
riešenie problému našej hriešnosti!
Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby
On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.
(Mk 10:45) Hneď pri narodení Ježiša Krista
bolo určené, že Jeho smrť bude cena za vykúpenie hriešnych ľudí. On dal svoj život za všetkých, ktorí v Neho veria, aby boli od svojich
hriechov oslobodení.
Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej
miere! ( J 10:10) Na základe týchto slov Ježiša
Krista sme si istí, že On nám z neba priniesol
dar najštedrejší zo všetkých: večný život!

Srdečne sa radujme
Tomáš Gáll, Evanjelický spevník č. 58
Srdečne sa radujme: Ježiš sa narodil,
úprimne Mu ďakujeme, že nás vyslobodil
z vín aj večnej smrti,
života máme v Ňom dar:
vyjasnime svoju tvár,
nikto nech nesmúti.

Narodený Mesiáš, sprevádzaj nás stále,
aby verne každý z nás Tebe slúžil k chvále;
zažeň smútok, žalosť,
v každej chvíli s nami buď,
požehnaj a spas svoj ľud,
daruj večnú radosť.

Domáce služby Božie pri štedrovečernom stole 2018
Pripravil Štefan Kiss, ev. a. v. farár,
tajomník pre vzdelávanie a misiu
(Pred večerou, pred preberaním darčekov,
pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)
V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého.
Amen. Milá moja rodinka, ani sme sa nenazdali a prešiel rok. Práve podľa toho, ako rýchlo
prídu opäť narodeniny, leto či Vianoce vidíme,
ako čas rýchlo plynie. Tak veľa sa toho aj v ostatnom roku udialo, tak veľa sme vykonali, stratili, ale i dostali. Kadečo sa vo svete či v našej
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rodine zmenilo, ale znova sa stretáme pri zvesti, ktorá je tá istá. Už po stáročia zaznieva
znova a znova ľuďom – raz šťastným inokedy nešťastným, raz v mieri inokedy vo vojne,
raz v chudobe inokedy v blahobyte. Zaznieva
a oznamuje stále trvajúcu Božiu lásku a Boží
záujem o nás. A tak je to i dnes. Aj do našich
životov vstupuje dnes Pán Boh s posolstvom
lásky, ktoré je podopreté darom Jeho Syna. Ježiš Kristus prišiel, aby nás zachránil z nestálosti
a vírov časného života a daroval nám večnosť.
K Nemu sa i uprostred našich zápasov upni-
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me, Jemu ďakujme, Jeho vítajme a Jeho dnes
oslavujme. Veď je to tá najkrajšia správa, akú
môžeme my, ľudia 21. storočia počuť.

Pieseň: Čas radosti, veselosti (ES 41)

Čas radosti, veselosti nastal požehnaný, keď
Spasiteľ-Vykupiteľ narodil sa z Panny; v mestečku Betleme v jasličkách na slame :/: leží
malé Pacholiatko na zime. :/:
Čo sme všetci ľudia hriešni / túžobne čakali,
/ to anjeli pre svet celý / mocne zvestovali; /
a preto plesajme, / spolu sa radujme, :/: Pacholiatko-Nemluvniatko vítajme. :/:
Spasiteľu, nebies Kráľu, / Pane náš Ježiši, /
z čistej Panny narodený, / Poklad náš najdrahší,
/ Kriste náš, Pane náš, / skloň sa k nám ako Pán
:/: a z milosti do radosti uveď nás! :/:
Evanjelium podľa Lukáša 2. kapitola, verše
2-14:
„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol
vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli
preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho
mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta
Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré
sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu
Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.
I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula
Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom
kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili
si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa
vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli
sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes
v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus
Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jas-

liach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo
rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle!“
Aby sme si počuté Božie slovo aj srdcom
privlastnili skrze vieru, vyznajme ju spoločne
slovami Apoštolského vierovyznania:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného,
Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal
z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici
Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť
živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život
večný. Amen.
Deti môžu predniesť básničku
alebo modlitbičku. Napr.
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom
v nej. / Nech im slnko jasne svieti každý boží
deň. / Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. / Daj, Boh, šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom. / Nech im svetlo hviezdy lásky ožaruje
dom. / Hladným chleba dobrého, chorým
zdravia pevného. / Daj, Boh, šťastia celej zemi,
všetkým národom.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. /
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. / Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. /
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Skloňme sa a takto sa pomodlime: Láskavý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti, že prichá3
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dzaš do dnešnej doby, do nášho sveta, do našej
krajiny, do našej cirkvi, do našej rodiny i do
nášho života a prinášaš posolstvo lásky, ktorú
dokazuješ darom svojho Syna. Dnes je malým
dieťaťom, no predsa je naším Záchrancom.
Veď je to predivný Radca, mocný Boh, Otec
večnosti i Knieža pokoja. Ďakujeme za všetky
dary, ktoré nám v Ňom dávaš, nadovšetko dar
spasenia a večného života. Prosíme Ťa, daj, aby
sme Teba i Tvojho Syna radostne vítali, svoje
srdcia i domovy Mu otvárali a urobili Ho Pánom nášho života, nechali sa Ním viesť a spoľahli sa na to, že pod Jeho vedením dosiahneme
raz večný život v nebi. Amen.
Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa
meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa
Tvoja ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš
každodenný daj nám dnes! A odpusť nám
viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom
svojim! I neuveď nás do pokušenia! Ale zbav
nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc
i sláva naveky. Amen.
Sláva Bohu: Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždy,
na veky vekov. Amen.
Na záver si ešte spoločne zaspievajme pieseň „Tichá noc“ (ES 60)
Tichá noc, svätá noc. Usnula zem celá, dvaja len bdejú v Betleheme; v jasliach Dieťa tam
utešené tíško, spokojne spí tíško, spokojne spí.
Tichá noc, svätá noc. / Anjeli priniesli /
najprv pastierom radostnú zvesť, / z nej teší sa
i dnes celý svet: / Prišiel Spasiteľ k vám! :/:
Tichá noc, svätá noc. / V Ježiši-Dieťati /
Boh sa láskavo usmieva nám, / anjel zvestuje:
Buď pokoj vám! / Kristus je daný nám. :/:
A teraz už milosť Pána nášho Ježiša Krista a láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého
so všetkými nami. Amen.
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Vianoce každ ý deň
Vincent Blažko
Slávnostne už znie Tichá noc
až slza steká po tvári.
Vyčkávali sme až do Vianoc
na lásku v našom chotári.
Predtým šla svetom ubitá
pred prahy ticho žobrať.
A jedovatá zvodná kobra
skalila pramene dobra.
Koľkých si obvinula zlatom,
koľkí ju mali na srdci!
Vlastný brat prestával byť bratom,
zaclonil miesto na slnci.
Namiesto piesní delá zneli,
plač detí trhal matkin sluch.
Ako sme toto chceli zmeniť,
keď v duši chýbal pravý Duch?!
Ovocie Ducha je láskavosť,
nežne pohladiť ľudskú tvár,
v pokoji prežiť plachú radosť
a zložiť srdce na oltár.
Ku jasliam poďme si vziať dary,
aby sme mali pre iných!
Tam Božia láska pre nás žiari,
Baránok tichý, nevinný.
Vezmime Dieťa do náručia,
tíšiť ho bude lásky spev.
Nech zvonky srdca jasne zvučia,
Vianoce budú každý deň...
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Prečo práve pastieri?
Prevzaté z Informačného listu BTM č. 7/2018
Na historickej udalosti narodenia Ježiša
Krista, ktorú si pripomíname práve na Vianoce, je azda najpozoruhodnejší fakt, že si k tomu
Boh povolal práve tie opovrhované, prehliadané a nedocenené bytosti z ľudskej spoločnosti.
Anjelskú zvesť o prevratnej udalosti dejín ako
prví počuli jednoduchí pastieri na betlehemských pastvinách. Prečo práve oni? Tú správnu
odpoveď nám možno pomôže nájsť rozprávanie jednej mladej mamičky.
Raz, počas adventu, sme zašli do reštaurácie. Boli sme tam jediná rodina s malým dieťaťom. Usadili sme malého Petríka do vysokej
detskej stoličky a objednali sme si sviatočné
jedlo. Okolo nás stolovalo plno ľudí, potichu
sa bavili a užívali si sviatočnú pohodu. Odrazu
náš chlapček radostne vykríkol: Ahoj, ty tam!
Zavrtel sa a začal sa radostne chichotať a ukazovať na muža, ktorý práve vstúpil do dverí –
na muža v roztrhanom a špinavom kabáte! Nohavice na ňom sotva držali, vlasy mal strapaté
a neumyté a spolu so strniskom na brade boli
ponechané svojmu osudu. Ten muž sa usmial
a zamával nášmu čistučkému a vyobliekanému
synčekovi. Ahoj, chlapče! Vidím ťa! volal smerom
k nemu. Môj manžel sa zdesil, ja tiež, nevedeli
sme, čo robiť, len sme sa opatrne obzerali, čo
na to ostatní návštevníci reštaurácie. Neunikli
nám zvedavé pohľady ľudí sediacich pri najbližších stoloch. Jediný, kto si z toho nerobil
ťažkú hlavu, bol náš Petrík.
Konečne nám priniesli naše obľúbené adventné jedlo. Starý zarastený muž si medzitým objednal hrianku s pivom a pritom sa
pýtal nášho Petríka: Poznáš nejaké lepšie jedlo?
Aj my sme sa cítili trápne a rozpačito. Náš milý
synček, naopak predvádzal všetky svoje detské
„opičky“, ktorými chcel upútať pozornosť toho

muža. Konečne sme dojedli naše slávnostné
jedlo. Manžel odišiel zaplatiť, ja som vzala
Petríka na ruky a išla s ním pomaly ku dverám.
Starý muž sa však postavil pred dvere a bránil
mi tak v odchode. Vtedy som vyslala smerom
k Bohu hlbokú a veľmi úprimnú, aj keď len
letmú modlitbu: Pane Bože, dovoľ mi rýchlo
odísť, nechcem sa s tým otrhaným človekom rozprávať, prosím, nech sa Petrík už naňho ani len
nepozrie!
Petrík ma silno objal rúčkami okolo krku
a pritisol sa ku mne. Bola som spokojná, no
vo chvíli, keď sme toho muža míňali, skôr, ako
som stihla akokoľvek zareagovať, Petrík sa vyšmykol z môjho objatia a skočil do jeho náruče.
Urobil to s úplnou dôverou, láskou a oddanosťou. Svoju malú hlávku položil mužovi na plece
a usmieval sa. Muž zavrel oči a ja som videla
len prúd sĺz stekajúcich po jeho lícach. Jeho
staré vráskavé ruky, plné bolesti a ťažkej driny,
jemne, veľmi jemne hladkali detský chrbátik.
Kolísal ho v náručí. Potom otvoril oči, uprene
sa na mňa pozrel a celkom jasným hlasom mi
povedal: Starajte sa s láskou o toto dieťa! Ani neviem, ako som mu s úplne stiahnutým hrdlom
dokázala odpovedať: Áno, sľubujem, budem sa
starať... Potom mi Petríka podal a s hlbokým
dojatím dodal: Boh nech vám žehná, mamička,
dali ste mi ten najkrajší vianočný darček.
Objala som synčeka a utekala von. V aute
na nás čakal manžel. Nevidel to, takže nevedel
čo sa stalo; nechápal, prečo nastupujem do auta
plačúc a volajúc: Bože môj, Bože môj, odpusť
mi to, odpusť mi to! Ten otrhaný starý muž mi
mimovoľne, a predsa tak výstižne, pripomenul
slovo: Ak nebudete ako deti, nevojdete do kráľovstva nebeského...
Aj pohŕdaní a opovrhovaní pastieri na pastvinách okolo Betlehema nám teraz na Vianoce pripomínajú, že nikto z nás ľudí nebol – na5

Zborový list

priek svojim „kvalitám“ – hodný Božej lásky.
Vianočná udalosť je tu pre všetkých bez rozdielu. V Božích očiach sme všetci rovnakí,
bez ohľadu na sociálnu vrstvu, ku ktorej podľa
spoločenských meradiel patríme. Všetci potrebujeme Spasiteľa.
A Boh nás každé Vianoce volá, aby sme sa

s láskou sklonili práve k tým prehliadaným
okolo nás. Aby sme sa naučili nachádzať si
cestu k nim, cestu k ich srdciam. Pokúsme sa
o to cez tieto Vianoce. Keď im dáme takýto
dar, bude to neklamné znamenie, že sme sami
prijali ten najvzácnejší vianočný dar do svojho
srdca – že sme prijali Ježiša Krista.

Otče nebeský, studnica dobroty, ďakujeme Ti, že si nás milostivo priviedol k tejto
slávnej pamiatke narodenia Tvojho Syna a že
nám teraz dávaš hľadieť naňho očami viery.
Je to radosť – veď sa narodil veľký Pán! Veľká
radosť – veď sa narodil veľkému ľudu, totiž
všetkým ľuďom, bohatým i chudobným! Veľká radosť – veď Jeho narodenie nám prináša
veľký úžitok a zisk!
On sa stal Synom človeka, aby sme my boli
synmi a dcérami Božími. Večný Bože, buď

Ti sláva na výsostiach a nám, ľuďom, na zemi
pokoj. Tebe, Spasiteľu náš, Pane Ježiši Kriste,
ako sa odvďačíme za nesmiernu lásku? Prijmi,
Pane, vďačné vzdychy nášho srdca ako chválu.
Osvecuj nás Svätým Duchom, aby sme
nezabúdali, že sa zjavila milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás,
aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských
žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili
na tomto svete. 
Amen.

Modlitba Juraja Tranovského

Vianočný blázon

Zdroj: internet
V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý blázon,
sníval aj on o tom, že raz bude múdry. Miloval
hviezdy. Nikdy ho neunavilo pozorovať ich.
A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili novú
hviezdu len múdri muži Gašpar, Melichar a
Baltazár, ale aj tento blázon. Tá nová hviezda
je jasnejšia ako ostatné, myslel si. To bude tá kráľovská hviezda – narodil sa nový kráľ! Chcem mu
ponúknuť svoje služby. Však, ak je to kráľ, bude
potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa
na cestu a budem ho hľadať. Hviezda ma povedie.
Dlho premýšľal, čo by mohol novému
kráľovi priniesť ako dar. Avšak, okrem svojej
bláznovskej kapucne, zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať. Aj tak sa
z domova vydal na cestu.
Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej
6

chalúpky. Tam našiel dieťa, ktoré bolo chromé.
Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými
deťmi. Ach, pomyslel si blázon, dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac,
ako kráľ. Dieťa si bláznovskú kapucňu nasadilo
na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi
miesto poďakovania úplne stačilo.
Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé.
Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými
deťmi. Ach, pomyslel si blázon, dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac, ako kráľ.
Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a šťastne
sa rozosmialo. To bláznovi namiesto poďakovania úplne stačilo.
Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku.
Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo,
pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
Ach, pomyslel si blázon, dám tomu dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, ako kráľ. Dieťa si
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kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To
bláznovi ako poďakovanie úplne stačilo.
Teraz mu už nič nezostalo, čo by mohol
kráľovi darovať. Bude lepšie, keď sa vrátim, pomyslel si blázon. Avšak, keď sa pozrel na oblohu, hviezda stála na jednom mieste a žiarila
veľmi jasne, jasnejšie ako kedykoľvek predtým.
A v tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup
pastierov – aj oni hľadali nového kráľa. Ten
ležal v jasliach – malé, bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela práve na slamu prestrieť čisté

plienky, sa bezradne pozerala a hľadala pomoc.
Nevedela kam by dieťa položila. Jozef práve kŕmil osla a všetci ostatní mali plné ruky darov.
Traja mudrci doniesli zlato, kadidlo a myrhu,
pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu
stál s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery,
položila teda dieťa do jeho náruče – tak našiel
Kráľa, ktorému chcel poslúžiť. A taktiež pochopil, že svoju kapucňu, zvonkohru a kvetinu
dal deťom, aby mohol prijať Dieťa, ktoré mu
teraz so svojím úsmevom darovalo múdrosť,
po ktorej tak túžil...

Prečo je Ježiš lepší než Santa Claus?

Autor neznámy
Santa žije na severnom póle. Ježiš je všade. Santa jazdí na saniach. Ježiš jazdí na vetre
a kráča po vode. Santa prichádza len raz
do roka. Ježiš je vždy a všade prítomný, aby nám
pomohol. Santa plní naše ponožky dobrotami.
Ježiš plní všetky tvoje potreby. Santa prichádza
nepozvaný dolu komínom. Ježiš stojí pri tvojich
dverách a klope, a vstúpi do tvojho srdca, až keď
Ho pozveš.
Aby si videl Santu, musíš si počkať v rade.
Ježiš je tak blízko, ako zmienka Jeho mena. Santa
ti dovolí, aby si mu sedel na kolenách. Ježiš ti
dovolí odpočívať v Jeho náručí. Santa nepozná
tvoje meno. Všetko, čo vie povedať, je: Ahoj.
Ako sa voláš, chlapček? Ako sa voláš dievčatko? Ježiš vedel tvoje meno skôr, ako si sa narodil.
To nie je všetko. Vie aj to, kde bývaš a pozná tvoju
adresu. Vie, čo už máš za sebou a vie dokonca aj to,

koľko vlasov máš na hlave.
Santa má veľké brucho, ktoré sa podobá
mise plnej želatíny. Ježiš má srdce plné lásky.
Všetko, čo ti Santa môže ponúknuť, je jeho
zvolanie: Ho-ho-ho! Ježiš ti ponúka zdravie,
pomoc, nádej. Santa vraví: Nemal by si plakať.
Ježiš hovorí: Na mňa zlož všetky svoje starosti,
lebo ja sa starám o teba. Santovi malí pomocníci vyrábajú a rozdávajú hračky. Ježiš dáva nový
život, uzdravuje zlomené srdcia, opravuje rozpadnuté rodiny a buduje pre nás príbytok v nebi.
Santa ťa môže rozosmiať, ale Ježiš dáva radosť,
ktorá je tvojou silou.
Kým Santa dáva darčeky pod váš stromček,
Ježiš sa stal naším darom a zomrel na kríži. Tento čas patrí Ježišovi. Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,
ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo
neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale
aby ho spasil. ( J 3,16-17)

Na zamyslenie...

Neznámy autor
Boh sa ťa nespýta aké auto si mal, ale koľko
ľudí si v ňom zviezol. Boh sa ťa nespýta, aký
veľký bol dom, v ktorom si býval, ale koľko
ľudí si v ňom pohostil. Boh sa ťa nespýta, ako

si sa obliekal, ale koľko ľudí si obliekol. Boh
sa ťa nespýta, koľko peňazí si zarobil, ale akým
spôsobom si ich zarobil. Boh sa ťa nespýta, aké
názory si hlásal, ale spýta sa, ako si pracoval.
Boh sa ťa nespýta, koľko si mal priateľov, ale
spýta sa ťa, koľkým z nich si bol priateľom. Boh
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sa ťa nespýta v akej štvrti si býval, ale spýta sa
ťa, ako si vychádzal so susedmi. Boh sa ťa nespýta na farbu pleti, ale spýta sa na farbu tvojho
charakteru. Boh sa ťa nespýta, prečo si tak dlho

váhal s prijatím viery, ale vo svojej nekonečnej
milosti ťa bude sprevádzať do nebeského domova namiesto do pekelných brán.

!!!Zborová novinka!!! - Každý, kto má túžbu
prežiť Silvester v spoločenstve členov nášho
zboru je srdečne vítaný. Stretnutie bude 31.
decembra v zborovej miestnosti a začne sa po
Silvestrovských službách Božích. Čaká nás
trochu netradičný posledný večer v roku: spolu
povečeriame, zamyslíme sa nad Božím slovom,
vyrobíme si novoročné záložky, porozprávame

sa vážne aj veselo, okoštujeme silvestrovské dobroty (ktoré účastníci iste radi prinesú so sebou).
Ukončenie stretnutia predpokladáme okolo
22:00 h. Záujemcovia/záujemkyne, potvrďte
písomne svoju záväznú účasť na návratke – tú
vhoďte v kostole do schránok na oferu, aby sme
vedeli v primeranom množstve zabezpečiť kapustnicu a prípadný odvoz domov.

Pozvanie na Zborový Silvester

Milí členovia CZ a priatelia, redakčná rada Zborového listu popradských evanjelikov vám ďakuje za prejavenú priazeň počas celého roka 2018.
Prajeme vám požehnané vianočné sviatky, nech Pán Boh naplní vaše srdcia radosťou z narodeného Ježiša Krista, a v našich chrámoch blažené chvíle pri Božom slove,
piesňach a modlitbách... A na ceste života v novom roku 2019 želáme, aby vám trojjediný
Boh bohato žehnal lásku, zdravie, šťastie a Božie požehnanie... aby sme potom mohli my, v duchu
hesla na rok 2019 „odstúpiť od zlého a robiť dobre, hľadať pokoj a snažiť sa oň!“ (Ž 4,15)

Pozývame na služby Božie
25. Ut.
26. St.
30. Ne.
31. Po.

1. Ut.
6. Ne.
10. Št.
13. Ne.
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09:00
10:30
09:00
10:00
09:00
15:30
17:00

09:00
10:30
09:00
10:30
17:30
09:00
10:00
16:30

-

-

DECEMBER

Poprad, 1. slávnosť vianočná
Stráže, 1. slávnosť vianočná
Poprad, 2. slávnosť vianočná
sviatosť Večere Pánovej
Poprad, Nedeľa po Vianociach
Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka
Poprad, Závierka občianskeho roka

JANUÁR

Poprad, Nový rok, Obrezania Krista Pána
Stráže, Nový rok, Obrezania Krista Pána
Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Stráže, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Poprad, biblická hodina
Poprad, 1. nedeľa po Zjavení
sviatosť Večere Pánovej
večerné služby Božie, ZŠ Letná

Vianočná

Zlatica Oravcová

Spí zem. I pastieri si trocha zdriemli
nad stádom oviec znavení.
I ľudia všetci zomdlení sú veľmi,
kto ku životu, k láske ich zobudí?
A Jeruzalem v zábav kolotoči –
v paláci kvitne starý kvas –
mali by plakať ľudské biedne oči,
z nebeskej Hviezdy prijať jas.
Až rozblčí sa iskra v ľudskom oku,
zobudí srdce dieťa-Pán,
ukáže milosť veľkú, prehlbokú
a sväté telo plné krutých rán.
A hviezdy krvi svietiť budú jasné
tak, ako hviezda Vianoc na nebi
a plameň lásky nikdy nevyhasne
na zemi plnej veleby.

