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V advente sme počas troch večerov 
počúvali vysvetľovanie o  svetle. 
Bolo to vysvetlenie o  fyzickom 

svetle, bez  ktorého by neexistoval život 
na našej planéte. Veľmi jasne zaznelo kres-
ťanské vyznanie, že svetlom – orientáciou 
pre život človeka je Písmo Sväté. A napokon 
odznelo to hlavné: Kristus je Svetlo sveta.

Nás Popradčanov ohúrila tohtoročná 
svetelná výzdoba v  meste. Toľko svetla! 
Na toľko možných podôb! Nedalo sa nere-
agovať pri porovnaní zo svetlom, ktorým je 
Pán Ježiš. My ľudia sme schopní naozaj nie-
kedy až okázalo vyrobiť si svetlo, ale prorok 
Izaiáš nás varuje (Iz 50,11): Hľa, vy všetci, 
ktorí zažíhate oheň a opasujete sa zápalnými 
šípmi, vstupujete do žiary svojho ohňa a medzi 
šípy, ktoré ste zapálili. Z mojej ruky sa vám 
toto stane, musíte si ľahnúť do trápenia. Ak je 
svetlo nášho života len také umelé 
– nami vyrobené – potom 
smerujeme do  trápe-
nia. Spoliehať sa len 

na seba, žiť bez Boha, bez viery v Pána Ježiša 
Krista je trápenie...

Máme Vianoce a ten istý Izaiáš o verš 
skôr (Iz 50,10) nám nádherné svedčí o Kris-
tovi: Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva 
na hlas jeho služobníka? Kto chodí vo tme a ne-
žiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo 
a nech sa spolieha na svojho Boha. Uznať, že 
sme bez Boha a sme v tme hriechu, je správ-
ne. Bezbožnosť však nenahradíme umelým 
ľudským svetlom samospravodlivosti.

Naopak, spoľahnime sa na pravé Svetlo 
života – na Pána Ježiša Krista. On jediný 
môže zasvietiť do nášho vnútra a priniesť 
pravé svetlo pokánia z hriechov, odpus-
tenia hriechov a  daru Ducha Svätého 
pre večný život.

Všetkým prajem požehnané 
Vianoce vo svetle Kristovom.

Michal Findra, 
zborový farár

Ja som svetlo sveta 
( J 8,12)
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MODLITBA BISKUPA BEDRICHA BALTÍKA
Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že si sa ráčil 

zmilovať nad nami biednymi ľuďmi a že si ráčil 
z trónu nebeského Otca prísť do tohto údolia 
plaču. Prijal si naše telo a krv, aby sme my boli 
účastní na Tvojej Božskej povahe. Narodený 
Pane Ježiši, daj, nech Tvoje svetlo je svetlom 
mojim krokom v mrákavách tohto sveta. Po-
máhaj mi, Spasiteľ môj, vierou chápať tajomstvo 
Tvojho príchodu v tele; pomáhaj mi na Tvoju 

lásku vďačne pamätať a úprimne sa radovať 
z Tvojho narodenia, aby som v srdci zakúsil 
moc Tvojho Ducha.

Otvor mi srdce a pery, aby som Ťa oslavoval 
a chválil s nebeskými anjelmi. Ty buď moja úte-
cha i v pozemskom kríži i potom, až sa zvečerí 
deň môjho života, aby som Ťa raz s Tvojimi 
vyvolenými oslavoval, ctil a velebil. Amen.

KÁZEŇ O NARODENÍ JEŽIŠA KRISTA
Martin Luther

Ako nenápadne a  jednoducho sa odohrali 
tieto udalosti na zemi, ktoré sú tak zvestova-
né v nebi! Na zemi sa to udialo takto: Medzi 
najúbohejšími obyvateľmi mesta žila jedna chu-
dobná mladá žena Mária z Nazaretu, a tak málo 
si ju ctili, že si nikto nevšimol, aký zázrak nosí 
pod srdcom. Ona mlčala, nevychvaľovala sa, ale 
slúžila svojmu mužovi, ktorý nemal ani sluhu 
ani slúžku. 

Jednoducho odišli z domu. Možno mali oslí-
ka, ktorý niesol Máriu, hoci v evanjeliách sa 
o tom nepíše, a môžeme si právom mys-
lieť, že išla pešo. Cesta z Nazaretu 
v Galilei do Betlehema, ktorý 
leží na opačnom konci Jeru-
zalema, trvala určite dlhšie 
než deň. Jozef uvažoval: 
Keď prídeme do Betlehema, 
ubytujeme sa u príbuzných 
a všetko potrebné si poži-
čiame. To bol teda skvelý 
nápad! Akoby nestačilo, 
že mladá, ani nie rok vydatá 
nevesta nemohla porodiť svoje 
dieťa v Nazarete, vo vlastnom dome, 
a namiesto toho musela podstúpiť celú 

tú dlhú cestu, keď bola ťarchavá!
O čo horšie to muselo byť, keď prišla a ne-

našla sa pre ňu izba! Všade mali plno. Nikto 
neuvoľnil izbu tejto tehotnej žene. Stvoriteľa 
celého tvorstva musela porodiť v maštali, lebo 
nikto jej neprepustil miesto. Hanba ti, úbohý 
Betlehem! Ten útulok mali spáliť pekelné pla-
mene, lebo aj keby Mária bola len úbohá slúžka 
alebo nevydatá žena, v takej chvíli by mal byť 
každý rád, že môže pomôcť.

Mnohí z vás, čo ste sa tu zhromaždili, aby 
ste počúvali vianočnú zvesť, si teraz myslíte: 
Keby som tam len mohol byť! Hneď by som Jezu-

liatku pribehol na pomoc! Plienky by som mu 
pral. Aký šťastný by som bol, keby som 

sa išiel spolu s pastiermi pozrieť 
na nášho Pána uloženého v jas-

liach! Áno, boli by ste. To 
však vravíte iba preto, lebo 
viete, aký veľký je Kristus. 
Keby ste tam boli býva-
li vtedy, nepočínali by ste 
si o nič lepšie než tí ľudia 

v Betleheme. Aké detinské 
a  hlúpe myšlienky! A  pre-

čo tak nekonáte teraz? Krista 
máte vo  svojom blížnom. Mali by 

ste mu poslúžiť, lebo čokoľvek, čo robíte Vianoce 
u Lutherovcov
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pre svojho blížneho v núdzi, robíte pre samého 
Pána Ježiša Krista.

No ten pôrod bol ešte žalostnejší. Nikto si 
nevážil túto ženu, ktorá mala priviesť na svet 
svojho prvorodeného. Nikto si jej stav nezobral 
k srdcu. Nikto si nevšimol, že v cudzom pro-
stredí nemá ani len tú najmenšiu maličkosť 
potrebnú pri pôrode. Ocitla sa tam celkom ne-
pripravená: bez svetla, bez ohňa, uprostred noci, 
v hlbokej tme. Nenašiel sa nikto, kto by jej po-
skytol obvyklú pomoc. Hostia v domoch popí-
jali, veselili sa a nikto sa o túto ženu nepostaral. 
Myslím, že keby si Jozef s Máriou uvedomili, že 
jej ťažká hodinka je tak blízko, ostala by Mária 
v Nazarete. Len si pomyslite, čo asi mohla pou-
žiť ako plienky – nejaký kus odevu, ktorý mohla 
obetovať, možno svoj závoj – určite nie Jozefove 
spodky, ktoré sú teraz vystavené v Aachene. Po-
myslite si, ženy, že tam nebolo nikoho, kto by 
Jezuliatko okúpal. Ani trocha teplej vody, ba ani 
studenej. Bez ohňa, bez svetla. Matka si sama 
robila pôrodnú babu aj slúžku. Studené jasle 
boli lôžko i vanička. Kto ukázal tomu úbohé-
mu dievčaťu, čo má robiť? Veď dovtedy nemala 
dieťatko. Div, že to maličké nezamrzlo. Nerobte 
z Márie kameň, lebo čím väčšej Božej priazni sa 
ľudia tešia, tým sú krehkejší.

Uvažujme teda o narodení Ježiša tak, ako ho 
ponímame pri svojich vlastných deťoch. Hľa, 
Kristus ležiaci v  lone svojej mladej mamičky! 
Čo môže byť sladšie než bábätko, nežnejšie než 
matka? Čo krajšie než jej mladosť? Čo pôvab-
nejšie než jej panenstvo? Pozrite sa na to nič 
netušiace dieťa. A predsa všetko na svete patrí 
Jemu, ktorého by sa vaše svedomie nemalo báť, 
ale nachádzať v ňom útechu. Neváhajte! Podľa 
mňa sa ľudstvu nedostala väčšia útecha, než je 
tá, že Kristus sa stal človekom, dieťaťom, novo-
rodeniatkom, hrajúcim sa v lone a pri prsiach 
tej najláskavejšej matky. Komu by tento pohľad 
neposkytol útechu? Prekonaná je sila hriechu, 
smrti, pekla, svedomia a viny – ak pristúpite 

k tomuto spokojne si mrnkajúcemu bábätku, 
ktoré neprišlo preto, aby vás súdilo, ale aby vás 
spasilo...

(Poznámka: Luther sa aj tu dokázal ako je-
dinečný kazateľ. Skvelý rozprávač, verný slovu 
Písma, so zmyslom pre aktualizáciu a dramati-
záciu evanjelia Navyše, s jedinečným zmyslom 
pre humor a jemnú iróniu. Príklad: Len si po-
myslite, čo asi mohla použiť ako plienky – nejaký 
kus odevu, ktorý mohla obetovať – určite nie Joze-
fove spodky, ktoré sú teraz vystavené v Aachene... 
to je účinná kritika najrôznejších relikvií a ne-
pravej viery v ich hodnotu. Aj záver je typicky 
lutherovský a evanjeliový.)

VIANOCE
Svetozár Hurban Vajanský

Borí sa už starý svet,
schne a vädne;
duchu nepomáha vzlet,
stlie a padne!
Rímska stavba padá v rum,
hynie systém múdrych dúm!
Už sú na dne, už sú na dne!

Zlato tratí vábny lesk,
život cenu;
čuješ všade bôľny stesk:
Zmenu! Zmenu!
Márnosť všetko, hnis a prach,
múdrym iba samovrah!
Svety stenú, svety stenú!

Narodil sa Kristus Pán!
Radujme sa!
Sám Boh zišiel v zemský stan:
veseľme sa!
Zatíchol už bôľny ston,
nový v svety zvučí tón –
po nebesá, po nebesá!
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DOSŤ BOLO VIANOC!
Z knihy ‚Koľko váži snehová vločka‘

Vianoce sú všade! V televízii, na uliciach, 
na malinovkách... človek sa takmer bojí otvoriť 
sardinky... Na vlne Vianoc sa vezú obchodní-
ci, politici, zlodeji, ... Sentiment tečie prúdom. 
Deti netrpezlivo počítajú, kedy im skončí ško-
la a vypuknú prázdniny, a tie menšie sa stále 
vypytujú, koľkokrát sa ešte vyspia, kým bude 
Štedrý večer. Len mnohí dospelí vzdychajú: Už 
aby bolo po sviatkoch, to zas bude blázinec! Nervy 
majú napnuté, stres, zhon a nervozita ich pre-
nasledujú každý deň. Podoba dnešných Vianoc 
sa tak stáva karikatúrou Vianoc pôvodných.

V  horúčkovitom predvianočnom tempe 
často zabúdame na posolstvo a prísľub, ktoré 
Vianoce zvestujú. Veľmi často bývame v zajatí 
toho, čo všetko ešte musíme stihnúť, času je 
málo, a tak mnohé veci doháňame na poslednú 
chvíľu. Náhlime sa, tlačíme, strkáme... zháňame, 
nakupujeme, znášame... upratujeme, varíme, 
pečieme... na nejaké zamyslenie sa nemáme čas.

O  čom sú teda v  skutočnosti Vianoce? 
Sviatky sú dni, keď sa môžeme a máme veno-
vať tomu, na čo vo všedné dni nemáme dosť 
času. To neznamená doháňať všetky resty či 
sviatky prespať. Sviatky nie sú dni lenivosti, ale 
činnosti. Lenže inej! Máme sa hlavne venovať 
druhým, byť s nimi. Rozprávať sa s deťmi, hrať 
sa s nimi, čítať im, ísť na prechádzku... jed-
noducho – byť spolu. Možno práve nechuť, 
s ktorou niektorí hovoria o sviatkoch, pramení 
z toho, že už vôbec nedokážu byť spolu, a to je 
zlé znamenie. Aj v tom nám však môžu Via-
noce otvoriť oči pre realitu... Nechcite riadiť 
Vianoce ako generál či režisér, ale nechajte sa 
vy riadiť Vianocami. A hlavne nebuďte sebec-
kí. Na sviatkoch je krásne, že sa páčia aj tým 
druhým. A vo svetle ich radosti sa rozsvieti aj 
vaša radosť.

Ale to najdôležitejšie je, že Vianoce sú po-
solstvo, dobrá správa pre každého človeka – 
Boh sa v Ježišovi Kristovi priblížil k ľuďom. Ne-
narodil sa však do žiadnej idylky. Mocný Boh 
prišiel ako bezmocné dieťa, bohatý Boh prišiel 
do chudobných jaslí v obyčajnom chlieve. A to 
všetko preto, aby sme uverili, že má s nami dob-
ré úmysly, že nám rozumie, že mu na nás záleží 
a že nás má rád. Tento Boh má dobré úmysly 
aj s tebou, záleží mu na tebe, rozumie ti a má 
ťa rád. Neboj sa ho pozvať do svojho života!

Skutočná krása Vianoc tkvie v jednoduchos-
ti – v jednoduchosti prameniacej z uvedomenia 
a umenia načúvať. Lebo čím viac načúvame 
okolitému svetu, tým plnšie si uvedomujeme 
problémy a bolesti, hnev, vypätie a vyčerpanie, 
ktorými ľudia trpia. A práve posolstvo a prísľub 
Vianoc môže priniesť nádej malým, zblúdeným, 
zraneným, ukrivdeným, týraným a zlomeným.

Jedným z najväčších darov, ktoré môžeme 
priniesť svetu – každému človeku, ktorého 
stretneme v tomto vianočnom čase – je ‚pre-
ukazovať láskavosť a  konať nezištné krásne 
skutky lásky‘. Spomínam si na humoristický 
seriál maliara J. Harta spred niekoľkých rokov, 
v ktorom vystupuje postava Wileyho, hľadajú-
ceho odpovede na najzávažnejšie otázky živo-
ta. Jedna z týchto otázok je veľmi jednoduchá, 
a predsa stále veľmi aktuálna. Wiley sa pýta: 
Čo sa stalo s  láskavosťou? Prečo ľudia neľutujú 
sily, aby iným spôsobili trápenie? Prečo druhým 
naschvál hatia šťastie, hoci vedia, že sa im zlo 
dvakrát vráti? Prečo tak radi zraňujeme aj tých, 
ktorých milujeme? Prečo človek tak ťažko vyslovuje 
slová odpustenia? Kam sa stratili milé slová? Pre-
čo sa k ľuďom nesprávame tak, ako by sme chceli, 
aby sa oni správali k nám? Prečo nám tak veľmi 
prekážajú chyby druhých a vlastné si nevšímame?

Vianoce sú sviatky zmierenia Boha a  ľudí, 
preto si vyžadujú prípravu nášho srdca. Tam 
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treba upratať, tam treba pripraviť miesto 
pre príchod a spočinutie Pána Ak sa však máme 
na Vianoce zastaviť, musíme už dosť dlho pred 
nimi brzdiť...

Darujte počas Vianoc dar, ktorý má trvalú 
hodnotu. Dar, ktorý vás nadlho prežije. Pre-

ukazujte všetkým ľuďom láskavosť a konajte 
nezištne dobré skutky. Len do toho, skúste to! 
Pre vás je to len maličkosť. Som presvedčený, že 
ľudia okolo vás budú udivení a svet ohromený. 
Len do toho, buďte láskaví ostošesť! Také šoky 
svet veľmi potrebuje!

KEDY SÚ VIANOCE?
Z Evanjelického posla č. 51 – 52/2018

Vianoce u väčšiny ľudí vyvolávajú príjem-
né pocity a  do ľudských sŕdc vnášajú pokoj 
a harmóniu. Počas roka to len ťažko dokážeme 
vytvoriť. Ale je to len na nás – na každom jed-
nom – aby sme svojím životom vytvárali Via-
noce každý deň. V kostole na Námestí Jiřího 
z Poděbrad v Prahe majú napísané: Keď sa ráno 
prebudíš s prianím milovať Boha a v Ňom bratov 
a sestry – v ten deň sú Vianoce. Keď v sebe spo-
zoruješ vnútorný popud podať ruku tomu, kto ťa 
urazil – toto vnuknutie sú Vianoce. Keď v kostole, 
doma alebo na pracovisku pocítiš potrebu zamyslieť 
sa nad tým, ako sa chováš k Bohu, k rodine a iným 
ľuďom – v tom okamihu sú Vianoce. Keď sa stretneš 

s človekom, ktorému treba pomôcť a urobíš to – tá 
chvíľa sú Vianoce Keď začneš slúžiť tomu, kto ni-
koho nemá, komu zlyháva hlas a už nemá silu – tie 
hodiny sú Vianoce. Keď vychováš deti, aby sa zriekli 
zbytočných a drahých hračiek, aby ste mohli pomôcť 
tomu, kto je v núdzi – tento postoj sú Vianoce. Keď 
si ochotný darovať seba Pánovi, ktorý trpí v ľuďoch 
chudobných, opustených a chorých, potom jasaj ra-
dosťou – žiješ Vianoce. Ak však zistíš, že toto všetko 
ťa necháva ľahostajného a že nie si schopný myslieť 
na nič iné než na seba a svoje záujmy, potom sa 
neusmievaj – Vianoce od teba odišli.

Zvážme ako sa budeme v novom roku 2020 
správať k iným našim blížnym, aby sme mohli 
každý deň zažívať Vianoce po celý rok!

NARODIL SA KRÁĽ
Dana Zubčáková

Sú Vianoce. Vonku je poriadne chladno. 
V  našich príbytkoch je teplo, je však teplo 
i v našich srdciach? Všakovaké vône nám krútia 
nosom, už s veľkým predstihom sa pripravujú 
dobroty, len aby nič nechýbalo a v rohu izby žia-
ria svetielka vianočného stromčeka. Všetko je 
pripravené na vianočnú idylu. Jedlá od výmyslu 
sveta, krásne šaty i teplé kožuchy, poriadna hŕba 
darčekov, neraz veľmi honosných, na nikoho sa 
nesmie zabudnúť…a predsa, naozaj sme neza-
budli na nikoho? Naozaj?

Milujem Ťa, Pane Ježiši, šepkám oddane, ďa-

kujem, že si opustil slávu neba a prišiel medzi nás, 
ľudí, ďakujem, že ma máš rád a staráš sa o mňa, 
o moju rodinu…Och, Pane, Ty si Vianoce! Ty si 
každý deň našich životov! Ty si naše vchádzanie 
i vychádzanie, náš Život, Cesta, Pravda…

Ideme do kostola, kričí naša mama, už ste pri-
pravení? Pamätám ako teraz na ten hlas a na 
tú moju nedočkavosť vianočnej kostolnej at-
mosféry. Ale vtedy som Ježišovi ešte nepatrila. 
Vtedy som, na svoju škodu, ani len netušila, 
o kom to vlastne ten pán farár hovorí, že vraj 
narodilo sa dieťa Ježiš. Malé, bezmocné ne-
mluvňa v jasličkách, čo mi pripadalo veľmi milé 
a romantické. Páčila sa mi tá atmosféra, na Via-
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noce bývalo v kostole veľmi veľa ľudí, i  takí, 
ktorí sa potom už celý rok neukázali... tak ako 
ja. I im sa iste, tak ako mne, takáto romantika 
Vianoc páčila. Až o mnoho rokov neskôr som 
sa stretla so živým Ježišom.

Revolučné stretnutie spôsobilo poriad-
ne zemetrasenie v mojom živote a  iste i šok 
z moci a nesmiernej lásky živého Boha Ježiša. 
Žiadny nemotorný a slabý, na človeka odká-
zaný Ježiško, ale Boh mocný v slove i skutku, 
Pán pánov a Kráľ kráľov, ktorého meno je Je-
žiš, teda nie Ježiško, ale Ježiš!!! A potom som 
začala čítať Bibliu. Kto chce spoznať Pána Je-
žiša, musí čítať Bibliu. Obdiv a úcta k tomuto 
Bohu, ktorý sa mi dal a dáva ďalej spoznávať 
cez svoju knihu nám danú, sú len chabé vyjad-
renia toho, čo vnímam a spoznávam stále viac 
a viac. Iste oveľa výstižnejšia je charakteristika 
Pána Ježiša v Izaiášovi, ktorú Duchom Božím 
vedený prorok Izaiáš napísal a iste nemal ani 
len predstavu o Spasiteľovi sveta, lebo žil 600 

rokov pred Jeho narodením. Lebo dieťa sa nám 
narodilo, syn nám je daný, na jeho pleciach spoči-
nie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, 
Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Veľká 
bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne 
Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní 
právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.“ 
(Iz 9,5-6)

Nevyrážajú vám tieto mocné slová dych? 
Mne áno a stále viac – Boha naším rozumom 
nikdy, nikdy nemôžeme obsiahnuť. Je taký Veľ-
ký, taký Mocný, taký Majestátny, taký Milujúci, 
taký Štedrý… a my môžeme len jedno: v ob-
dive svojho srdca kľaknúť na kolená a šepkať: 
Milujem Ťa, Pane môj a ďakujem, že ma s láskou 
denne objímaš a staráš sa o mňa, hriešneho človeka.

Požehnané Vianoce počas celého nového 
kalendárneho roka, ba počas celého života 
s Kráľom kráľov a Pánom pánov – toto prajem 
nám všetkým, lebo kto má Ježiša v srdci, má 
Vianoce každý deň v roku!

VIANOČNÁ PIESEŇ TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC
Časopis eVýchod 12/2018

Nemecký farár Joseph Mohr vo  svojom 
pôsobisku v Lungau napísal už v r. 1816 šesť-
strofovú vianočnú báseň. Na  novom mieste 
pôsobenia v Obernsdorfe neďaleko Salzbur-
gu sa stretol s tamojším organistom Franzom 
Xaverom Gruberom, ktorého požiadal o  jej 
zhudobnenie. Pre nefunkčný organ ju zaspie-
vali so sprievodom gitary 24. decembra 1818 
na polnočnej omši. Hneď v túto čarovnú noc 
pieseň zaznamenala veľký úspech.

V čom spočíva už 201-ročná popularita pies-
ne Tichá noc, svätá noc? Autorom sa podarilo 
docieliť jednotu slova a hudby, čo je dosť zried-
kavé pri piesňach. Skladateľ Gruber vystihol 
charakter a náladu Mohrovho textu.

Slovenský preklad má vynikajúcu umeleckú 

a významovú kvalitu, blízku nemeckému origi-
nálu. Zaujímavá je aj hudobná stránka piesne. 
V jej metrorytmickej schéme je symbol čísla 3 
a jeho násobok, číslo 6. Narodením Ježiša Krista 
sa naplnila idea Božej trojjedinosti, symbolizo-
vaná číslom 3. Nesporne, tieto načrtnuté znaky 
– vyjadrené v textovej a hudobnej dokonalosti 
– zabezpečili obľubu piesne až po dnešok.

Táto – v  súčasnosti najpopulárnejšia via-
nočná pieseň – sa prostredníctvom potulných 
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spevákov rýchlo rozšírila do celého sveta. Zá-
sluhou katolíckych i evanjelických misioná-
rov, bola na prelome 19. a 20. storočia známa 
na všetkých svetových kontinentoch - je prelo-
žená do 330 rôznych jazykov.

Žiaľ, prekrásna pieseň Tichá noc autorov 
J. Mohra a F. X. Grubera, je v predvianočnom 

období aj zneužívaná na komerčné účely ako 
súčasť rôznych reklám.

Nenechajme sa pomýliť! V tichej a svätej 
pokore sa skloňme pred príchodom nášho 
Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý sa v skromnosti 
narodil v jasličkách na slame... a s radosťou si 
túto pieseň zaspievajme na každé Vianoce.

TICHÁ NOC A JEJ AUTOR
Z nemeckej verzie Wikipedie

Joseph Mohr (11.12.1792 Salzburg – 
4.12.1848 Wagrain) bol rakúsky rímsko-ka-
tolícký kňaz, básnik a autor textu vianočnej 
koledy Tichá noc.

Narodil sa v Salzburgu na ulici Steingasse 
9 vo veľmi chudobných pomeroch ako druhé 
nemanželské dieťa Anny Schoiberin. Jeho 
matka pracovala ako pletiarka svetrov, ktoré aj 
predávala. V dome žila so svojou matkou a ešte 
s jedným vlastným a jedným adoptívnym dieťa-
ťom. Po Josephovi sa jej narodili ešte dve ďalšie 
deti, ktoré mala každé s iným mužom. Nebo-
la však ľahkovážna či nemravná žena 
– išlo o dôsledok biedy, spôsobený 
napoleonskými vojnami, keď iba 
necelých 30 % tamojšej popu-
lácie žilo v riadne uzavretom 
manželskom zväzku. Z dôvo-
du veľkej biedy bol totiž vy-
daný úradný zákaz uzavierať 
manželstvá. Úradníci totiž 
vychádzali z predpokladu, že 
chudobný človek nemôže za-
ložiť rodinu a vychovávať deti. 
Dôsledok nariadenia bol ten, 
že ľudia sa neženili a nevydávali, 
a tak sa deti rodili ako nemanžel-
ské. Aj Anna Schoiberin pri oznámení 
narodenia svojho štvrtého syna uviedla 
do protokolu: „toto je môj štvrtý pre-

hrešok“. Mohr dostal meno Joseph, po svojom 
otcovi, po zbehnutom vojakovi, ktorého však 
nikdy nepoznal. Pri krste mu bol za kmotra 
salzburský kat, ktorý si tak vylepšoval svoju nie 
príliš dobrú spoločenskú reputáciu.

Joseph, ako chudobné dieťa, nemal šancu 
študovať. Všimol si ho však dómsky vikár Jo-
hann Nepomuk Hiernle. Ako sedemročný robil 
Mohr skúšky v základnej predprípravnej triede 
pre štúdium na akademickom gymnáziu, kde 
sa ukázal ako jeden z najlepších. To si všimol 
Hiernle a zafinancoval mu celé štúdium. Za to 
musel mladý Mohr spievať a hrať na husliach 
v zboroch univerzitného kostola a v chráme 

benediktínskeho kláštora v Salzburgu 
(1808-1810). Na jednej strane bol 

nadaný a patril medzi premian-
tov, na  druhej strane sa zasa 
chvála predstavených miešala 
s kritikou jeho mladíckej ne-
rozvážnosti a samopašnosti. 
Po  skončení gymnázia sa 
rozhodol, vďaka kontaktom 
s  profesormi, študovať teo-
lógiu v  Salzburgu v  rokoch 

1811-1815. Za kňaza bol vy-
svätený 21. 8. 1815.

Ako kňaz začal pôsobiť v za-
padnutej dedinke Mariapfarr ako 

pomocný duchovný. Pravdepodob-
ne tu napísal v roku 1816 i  text sláv-
nej koledy Tichá noc, svätá noc. Hudbu 

Hrob Josepha 
Mohra 

vo Wagraine
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k tejto kolede zložil Mohrov priateľ, pomoc-
ný organista Franz Xaver Gruber na  Šted-
rý deň v roku 1818 pre kostol v Oberndorfe.

Pozícia pomocného duchovného, daná jeho 
nízkym pôvodom, bola najnižšia možná v cir-
kevnej hierarchii. Navyše, Mohr inklinoval 
k ľudu a bol známy veľkým sociálnym cítením. 
V Mariapfarre žil v  jednoduchom domčeku, 
často sa stretával s  ľuďmi v  hostinci, chodil 
na divadelné predstavenia lodiarov a priatelil 
sa s  chudobnými. Keďže príliš nebral ohľad 
na kňazský spoločenský status (ktorý predpo-
kladal minimálne úroveň strednej triedy), stal 
sa nepohodlný pre ostatný klérus. To bol dôvod, 
pre ktorý bol často prekladaný a pôsobil stále 
len ako pomocný duchovný.

Až v roku 1837, ako 45-ročný, bol menovaný 
za kaplána (čo iba máličko pozdvihlo jeho spo-
ločenskú úroveň) v dedine Wagrain pri Sankt 
Johann im Pongau. V čase Mohrovho života to 
bola len malá osada, ľudia žili roztrúsene po ho-
rách a živili sa chovom dobytka. I tu však pôsobil 

ako kňaz-ľudomil. Ležal mu na srdci osud detí 
sluhov a služobných, ale i detí sedliakov, ktorí 
od najútlejšej mladosti pracovali na gazdovstve 
a rodičia nemali peniaze, aby ich mohli poslať 
do školy. Najmä pri pohľade na detskú prácu 
bez vyhliadky na lepší život, prežíval duševné 
utrpenie. I jemu osobne sa to spájalo s vlastným 
ťažkým detstvom. Vďaka sponzorom sa mu po-
darilo vybudovať školu a získať i finančné pro-
striedky, aby deti mohli mať vzdelanie. V tejto 
škole potom vyučoval, pred svojou smrťou, 170 
detí. Vo Wagraine dodnes stojí pôvodná fara, 
v ktorej býval a zomrel, i škola „Mohr Schule“, 
ktorú založil. A tu na miestnom cintoríne je 
i pochovaný.

Okrem slávnej koledy a niekoľkých iných 
textov sa po ňom mnoho nezachovalo. Zomrel 
v takej biede, že museli byť predané jeho osobné 
veci – i gitara, na ktorej kedysi prvý raz hral, 
dnes svetoznámu koledu Tichá noc, svätá noc, 
aby mohli byť uhradené náklady spojené s jeho 
pohrebom.

ZVEĽAĎUJME OSOBNÝ VZŤAH S JEŽIŠOM KRISTOM
Ružena Škottová, Petržalský evanjelik 6/2018

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami 
a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jed-
norodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy. 
( J 1,14)

Všemohúci Boh, Pán neba i zeme, určil ten 
správny čas, v ktorom národom sveta zoslal svoj-
ho Syna Ježiša Krista, aby ich priviedol ku spáse 
a zachránil od večného zahynutia. Túto výni-
močnú dejinnú udalosť oznamovali proroci už 
mnoho rokov pred narodením Spasiteľa: Mnoho 
razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy 
otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní preho-
voril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča 
za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. (Žid 
1,1-2)

Súčasníkom Pána Ježiša Krista bolo Božie 
slovo zvestované priamo z Jeho úst. Davy ľudí, 
ktoré ho nasledovali, mali uši dobre otvorené 
a s očami upretými na Ježišove pery pozorne 
počúvali, čo im to Pán Boh skrze svojho Syna 
odkázal. Tých, ktorí uverili zreteľne formulo-
vaným Božím pravdám a túžili byť zachránení 
pre večný život v nebeskej otčine, bolo mnoho. 
Vymaniť sa spod jarma hriechu a spasený vojsť 
do nádherných Božích komnát, kde panuje bla-
ženosť – po tom túži každý rozumný človek aj 
dnes.

My, ktorí žijeme v tejto dobe, máme – oproti 
Ježišovým súčasníkom – veľkú výhodu v tom, 
že slová z Písma svätého môžeme nielen po-
čuť, ale aj čítať. V pohodlí svojich príbytkov 
môžeme tak kedykoľvek obrusovať hrany svojej 
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nevedomosti a nedokonalosti, môžeme plnými 
dúškami piť z nevysychajúcej Božej studnice 
a zdokonaľovať sa v Božom slove, nemennom 
a platnom až do konca vekov. Ale: robíme tak? 
Nedychtíme radšej po úplne iných slovách, a to 
po takých, ktoré znejú z ampliónov tohto, ska-
zenosťou nasiaknutého a zdeformovaného sve-
ta? Má Písmo sväté svoje čestné miesto v našich 
príbytkoch?

Dobre fungujúci ‚priemysel‘ na vymývanie 
mozgov – napr. v oblasti dokonalého budovania 
vlastného ega – nabáda človeka spoliehať sa 
v živote iba na vlastné sily, fyzické i duševné, 
a zároveň mu ponúka množstvo návodov ako 
zaručene zvládnuť všetky životné situácie. My 
sami sme už vyslovili nad sebou výrok smrti, aby 
sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi 
mŕtvych. (2K 1,9)

Naše životy sú neraz ako neriadené strely. 
Pobehujeme bez rozmyslu sem i  tam a naše 
vnútro zíva totálnou duchovnou prázdnotou. 
Ako dnes zvykneme hovoriť: nestanovili sme 
svojmu životu jasnú víziu... Tá jasná vízia u ve-
riaceho človeka určite znamená nadviazanie 
osobného vzťahu s Ježišom Kristom – a to také-
ho, ktorý musí byť neustále zveľaďovaný.

Mýli sa však každý, kto si myslí, že v živote si 
vystačí iba s vlastnými silami! Vo svojej tvrdo-
hlavosti a presvedčení o zdolávaní rôznych ná-
strah svojimi silami, si človek radšej volí telesnú 
smrť, teda smrť bez života vo večnosti; a pritom 
sa mu ponúka možnosť siahnuť po zaručenej 
pomoci, ktorú mu môže – i chce – z nebies 
zoslať všemohúci Boh. Naše životy sú výlučne 

v Božej réžii. Ak budeme svoj pozemský boj bo-
jovať vo viere v Neho, bude to boj vopred vyhra-
tý. Ak sa však budeme spoliehať iba na vlastné 
sily, v živote neobstojíme a všetky naše snaženia 
skončia ako zbytočne premrhaný čas.

V tomto adventnom i vianočnom čase sa 
teda s pokorou odovzdajme do Božej moci a ve-
nujme sa výlučne vnútornej príprave na stretnu-
tie s Pánom Ježišom Kristom. Pripomínajme si 
Jeho prvý príchod, keď nám ho Pán Boh poslal 
z nebies pre naše spasenie – ale pripravujme sa 
i na Jeho druhý príchod, keď príde zavŕšiť dejiny 
ľudstva a bude súdiť živých i mŕtvych... jedno 
od druhého totiž nemožno oddeľovať!

Pri jasliach stojím pokorne, ó, Ježiši, môj život! 
/ K nohám Ti kladiem ochotne, čo dala Tvoja mi-
losť: / svoj rozum, srdce dávam Ti, / veď nemám 
iné poklady, / môj život celý prijmi. (ES č. 54)

JEŽIŠ – CESTA DO VEČNOSTI
Ružena Škottová, Petržalský evanjelik 6/2018

Čože na svete tvoje oči púta?
Mnoho svetských móresov – realita krutá!
Prehliadaš však toho, čo ťa volá: Poď!
Tebe Pán Boh daroval ten žiarivý bod,

ním Ježiš je sám – tvoj Spasiteľ z neba,
všetkého má nadostač, dá koľko ti treba.
Len v Syna Božieho nádej svoju skladaj,
zo všetkých síl Jeho vždy úporne hľadaj!

Prečo sa ti srdce nepokojom chveje?
Ježišovu lásku vietor neodveje!
Stálou oddanosťou buď mu zaviazaný
a keď v tvojej duši zahniezdia sa rany,

milosťou ťa obdarí, pomoc zošle bohato.
V úprimných modlitbách vrúcne ďakuj za to.
Pán Boh z neba modrého na teba sa usmial,
dal ti cestu do večnosti a na ružiach ustlal.
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VERÍM, POMÔŽ MOJEJ NEVIERE!
Zuzana Hybenová, na základe úvodu ‚Tesnou bránou‘

Modlitebné spoločenstvo (MoS) ECAV 
každoročne pripravuje brožúru Tesnou bránou. 
Sú to úvahy na texty z Božieho slova na každý 
deň v roku a tento projekt realizuje kežmarské 
Vydavateľstvo ViViT.

Tesnou bránou prináša vždy aj heslo roka a pre 
rok 2020 je to biblický text: Verím! Pomôž mojej 
neviere! (Mk 9,24b) Tento text hovorí o konaní 
Ježiša Krista počas jeho života na zemi, keď robil 
mnohé zázraky. Konkrétne v tomto podobenstve, 
ku Ježišovi prichádza otec so synom, ktorého trá-
pil ‚nemý duch‘. Keď sa učeníci Pána pýtali, prečo 
mu oni nedokázali pomôcť, odpovedal im: Ne-
veriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás 
budem trpieť? Prineste ho ku mne! Ten duch, keď 
uzrel Ježiša, hneď lomcoval chlapcom. Chlapcov 
otec prosil: Ak môžeš, pomôž nám... Ježišova od-
poveď znela: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! 
Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej 
neviere! Ježiš pohrozil tomu duchu a povedal mu: 
Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho!

Slová tohto nešťastného otca – ak môžeš niečo 
urobiť – doznievajú aj do našej doby v rôznych 
obmenách. Môže Boh urobiť niečo pre náš svet, 
pre naše vzťahy a problémy? Môže spôsobiť zme-
ny v našej rodine, spoločenstve, politike, ekono-
mike, ...?

V úvode brožúry Tesnou bránou píše brat farár 
Jozef Grexa, že doznievajú aj tie ďalšie slová, kto-
ré sú heslom modlitebného života pre rok 2020: 
Verím! Pomôž mojej neviere! A práve tieto slová 

dávajú zvláštny charakter roku, ktorý je pred 
nami a ktorý budeme prežívať. Mohli by sme 
ho nazvať rokom viery – našej viery v našej dobe.

Kam sme došli? Ako je to s našou vierou v Je-
žiša Krista a jeho moc? Kde sme urobili a kde 
stále robíme chyby už pri výchove našich detí 
v  rodinách, v  našej každodennej i  sviatočnej 
zbožnosti, teda v našom živote viery? Sme po-
zvaní k vážnemu zamysleniu, obnove, možno 
k novému začiatku...

Reformátor Martin Luther nám ponúka ten 
istý dobrý začiatok, tie isté dobré slová, ktoré 
podnes patria ku ‚zlatému pokladu‘ odkazu refor-
mácie. Slová, ktorými vysvetlil tretí článok Kré-
da a ktorými vtlačil základnú pečať našej viere, 
s dominujúcou hlavnou myšlienkou reformácie 
spasení jedine z milosti. Opakujme si ich počas 
celého modlitebného roka: Verím, že ja zo svojho 
vlastného rozumu a zo svojej sily nemôžem v Ježiša 
Krista môjho Pána veriť ani k Nemu prísť, ale že 
ma Duch Svätý evanjeliom povolal, svojimi darmi 
osvietil, v pravej viere posvätil a zachoval, tak ako 
i celú cirkev kresťanskú tu na zemi povoláva, zhro-
mažďuje, osvecuje, posväcuje a pri Ježišovi Kristovi 
v Jeho viere zachováva.

Čítanie Tesnou bránou patrí do všetkých kres-
ťanských rodín – veď je veľmi užitočné nájsť si 
každý deň chvíľku času na Božie slovo – aby sme 
sa povzbudili, niečo naučili, v modlitbe poďa-
kovali za darovaný nový deň a vyprosili si preň 
požehnanie. Publikáciu teda vrelo odporúčame 
a môžete si ju kúpiť pri východe z kostola či 
v kancelárii farského úradu.

... LEBO ICH POZNALI, ŽE BOLI S JEŽIŠOM (SK 4,13)
Z nemčiny preložila Anna Chábová

Dominik už meškal, mal málo času do od-
chodu vlaku, preto utekal cez staničnú halu. 

Vtom sa zrazil s  malým chlapcom, ktoré-
mu od ľaku vypadla z rúk škatuľa a po zemi 
sa na všetky strany rozkotúľalo 300 drobných 
kúskov puzzle (obrázkovej skladačky). Malý 
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chlapec sa v tej chvíli rozplakal. Dominik si 
vzdychol, ale hneď začal pomáhať chlapcovi 
zbierať všetky dieliky, hoci počas toho jeho vlak 
z nástupišťa odišiel. Drobec sa na neho s údivom 
pozrel a keď už boli všetky dieliky pozberané, 
nesmelo sa opýtal: Nie si ty náhodou Ježiš?

Dominik sa usmial a pochopil, že touto ma-
lou príhodou zmeškal vlak, ale mal príležitosť 
poukázať na svoju spolupatričnosť k Ježišovi 
Kristovi.

Nemáme sa aj my v dennom zhone prizná-
vať k nášmu Pánovi? Byť nasledovníkom Ježiša 
neznamená veľa o ňom hovoriť alebo v Jeho 
mene niečo konať. Nie, máme denne poukazo-
vať na Jeho vlastnosti: spravodlivosť, dobrotu, 
pokoru... On nám hovorí: ...učte sa odo mňa, lebo 
som krotký a pokorný v srdci... (Mt 11,29) Keď 
obetujeme svoj čas čítaniu Biblie, aby sme ho 
našli, budeme sa aj my jemu podobať a to nás 
určite urobí šťastných.

DVANÁSŤ  VIANOČNÝCH MODLITIEB
1 Viera Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie 

zo skutkov, aby sa nikto nechválil. (Ef 2:8-9)

2 Nádej Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze 
trpezlivosť a skrze útechu Písem mali nádej. (R 15:4)

3 Láska My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. (1J 4:19)

4 Odpustenie Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil 
hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. (1J 1:9)

5 Milosrdenstvo Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (L 6:36)

6 Dobrota Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil 
vám v Kristovi. (Ef 4:32)

7 Štedrosť ... a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás 
pôsobí vďačnosť Bohu. (2K 9:11)

8 Súcit A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, 
pokorní. (1Pt 3:8)

9 Radosť ... veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí... (R 12:12)

10 Spása Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len 
nie skrze mňa. (J 14:6)

11 Poslušnosť

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. 
Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, kto-
rý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď 
zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval 
nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený 
vo svojom konaní. (Jak 1:22-25)

12 Život Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali 
život, a to v hojnej miere! (J 10:10)

POZVANIA A OZNAMY
 Zborový Silvester. Po skončení silvestrov-

ských služieb Božích sa zborová miestnosť 
zmení na miesto milého stretnutia v posledných 
hodinách odchádzajúceho roka 2019. Stretnutie 
bude 31. decembra v zborovej miestnosti. Čaká 

nás trochu netradičný posledný večer v roku: 
spolu povečeriame, zamyslíme sa nad Božím 
slovom, porozprávame sa vážne aj veselo, oko-
štujeme silvestrovské dobroty (ktoré účastníci 
iste radi prinesú so sebou). Ešte pred polnocou 
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sa rozídeme (ukončenie predpokladáme okolo 
23.00 h) a pre všetkých, ktorí to budú potrebo-
vať, bude zabezpečený odvoz domov.

 Detský spevokol. Od pondelka 13. januára 
2020 sa v zborovej miestnosti začnú stretáva-
nia/nácviky detského spevokolu, a to každý 
týždeň od 17.00 h do 18.00 h. Pozývame všetky 
deti, ktoré majú túžbu slúžiť Pánovi spevom 

a hrou na hudobné nástroje. Tešíme sa na spo-
ločné chvíle pri Božom dare hudby a spevu!

 Ekumenická pobožnosť. V Týždni modlitieb 
za jednotu kresťanov bude v našom kostole Svä-
tej Trojice ekumenická pobožnosť. Stretneme 
sa 19. januára 2020 o 15.00 h. Téma: Ukázali 
nám neobvyklú láskavosť, ktorú pre nás pripravili 
kresťania z Malty.

Milí členovia CZ a priatelia, redakčná rada 
Zborového listu popradských evanjelikov 

vám ďakuje za prejavenú priazeň počas celého roka 2019.

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, pies-
ňach a modlitbách...

A na ceste života v novom roku 2020 želáme, aby vám 
trojjediný Boh bohato žehnal lásku, zdravie, šťastie 

a Božie požehnanie. Prosme aj my Pána Ježiša o dar 
viery v duchu hesla na rok 2020 „Verím! Pomôž 
mojej neviere!“  (Mk 9,24b)

Pozývame do kostola  DECEMBER 2019

25. St. 09.00 - Poprad, 1. slávnosť vianočná / Narodenie Krista Pána
 10.30 - Stráže, 1. slávnosť vianočná / Narodenie Krista Pána
26. Št. 09.00 - Poprad, 2. slávnosť vianočná
 10.00 - Sviatosť Večere Pánovej
29. Ne. 09.00 - Poprad, Nedeľa po Vianociach
31. Ut. 15.30 - Spišská Sobota, Závierka občianskeho roka
 17.00 - Poprad, Závierka občianskeho roka

                    JANUÁR 2020

1. St. 09.00 - Poprad, Nový rok / Obrezanie Krista Pána
 10.30 - Stráže, / Obrezanie Krista Pána
5. Ne. 09.00 - Poprad, Nedeľa po Novom roku
 10.30 - Stráže, Nedeľa po Novom roku
6. Po. 09.00 - Poprad, Zjavenie Krista Pána mudrcom


