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 Ja, svetlo, 
prišiel som 

na svet, 
aby nikto 
nezostal 

v tme, 
kto verí 
vo mna.
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Slovo na úvod
„Lebo nikto z nás nemôže povedať, 

že jeho viera nie je v ohrození. Pán Je-
žiš hovorí, že pred Jeho návratom bude 
viera nedostatkovým tovarom. V sú-
časnosti sa dobre darí pochybnostiam, 
nedôvere a neviere.“ Čudne začínam 
svoj príspevok do vianočného Pokoja, 
ale to som iba citovala zborovú pani 
farárku v Lubinej, ThDr. Evu Juríko-
vu, ktorá napísala tieto slová v jednom 
svojom zamyslení nad Božím slovom. 
Prečítala som si tieto vety niekoľko-
krát, lebo mi veľmi silno evokujú sú-
časnú situáciu, ktorú všetci prežívame.

Nechcem sa dotknúť tých, ktorí sú 
presvedčení a tvrdia o sebe, že sú ve-
riaci kresťania, pevne veria a ich vierou  
nedokáže nič otriasť. Vyššie uvedené 
slová o nedostatku viery, však hovorí 
sám Pán Ježiš. Hovorí o svojom návra-
te, teda o svojom druhom príchode, 
kedy príde ako Sudca živých i mŕtvych 
a viery bude málo. Nedostatkový tovar! 
V dnešnom konzumnom svete je ťaž-
ko predstaviteľné, že niečoho niet, že 
niečo chýba, že sa niečo nedá kúpiť, či  
objednať. Obchody praskajú naplnené 
tovarmi od podlahy až po strop. Kde si 
však zadovážiť vieru!? Viac viery, pev-
nejšej a stálej viery, viery, ktorú nikto 
a nič v tomto svete neohrozí! 

Žijeme v čase plnom pochybností, 
nedôvery a neviery. Celosvetový prob-
lém spôsobený pandémiou pozname-
nal a ďalej negatívne vplýva na životy 

ľudí – neveriacich, ale aj kresťanov. Veď 
ako si vysvetliť to množstvo zloby, ag-
resie,  klamstiev, slovných i fyzických 
útokov, tú beznádej a depresiu, ktorej 
mnohí podliehajú aj v našej krajine, na 
Slovensku, ktoré je vnímané ako kres-
ťanské. Podliehame zlu okolo nás, búri-
me sa, svojim životom a chovaním za-
rmucujeme Božieho Ducha. Kde sme, 
kresťania? Kde vidno, že nasledujeme 
Krista Pána a Jeho príklad, ktorý nám 
zanechal? Prikázal nám, aby sme sa 
milovali, konali dobro, verili Jemu, aby 
svet videl, že sme iní. No je to tak? Veď 
pomaly už neveríme nikomu a ničomu, 
lebo z médií sa na nás denne valia vlny 
právd, poloprávd, klamstiev, výmyslov, 
ba až bludov. Ako si vybrať to, čo je 
správne, čomu a komu veriť?

Žiadny veriaci kresťan by s tým ne-
mal mať problém! Mal by veriť Bohu 
a radostnej novine, ktorá je nám teraz, 
na Vianoce, oznamovaná, že sa nám 
narodil Spasiteľ sveta. A to je pre nás 
najdôležitejšie! Keby sa aj prevrátila 
zem, s nami je Hospodin mocností! 
Veď či nesplnil svoj sľub, že dá tomuto 
svetu záchrancu? Hospodin sa zmiloval 
už vtedy dávno nad svojim neverným 
ľudom a skrze prorokov ohlasoval, že 
pretrhne nebesá a pošle svojho Syna na 
spasenie všetkým, ktorí v Neho uveria. 

Čas radosti, veselosti – spievajme, 
napriek tomu, čo sa deje vo svete. Veď 
vo vianočnom čase si budeme aj toh-
to roku pripomínať Božiu vernosť voči 
nám neverným hriešnikom. Budeme 
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Bilické zamyslenie

Milí bratia a milé sestry! 
V adventnom a vianočnom čase 

znejú mnohé známe piesne, ktoré nám 
chcú pripomenúť, ale aj priblížiť tie naj-
krajšie sviatky roka – Vianoce. Mnohé 
z týchto známych piesní sú rýchle, ra-
dostné, plné elánu, veselé. Také vese-
lé sú aj neraz tie naše nábožné piesne 
z nášho spevníka na ktoré sa mnohí aj 
tešíme, keď si ich opäť v plnom chrá-
me, so všetkými bratmi a sestrami s ra-
dosťou v srdci zaspievame. Žiaľ, tak 
ako vlani, ani v tomto roku nám nie 
je dopriate stretnúť sa v doslova prepl-
nenom chráme Božom aj s tými, ktorí 
prichádzajú len sporadicky, ale predsa 
vedia, kde je ich duchovný domov, čo 
je veľmi vzácne a čo ma aj teší. Pande-
mické opatrenia nás však prinútili k or-
ganizácii viacerých bohoslužieb počas 

týchto sviatočných dní. Verím však, 
že tie naše nábožné piesne si užijeme 
a s  radostným srdcom napriek tomu 
všetkému zaspievame – či už spoločne 
v našom chráme, alebo doma pri ro-
dinných pobožnostiach. Jednou z pies-
ní, ktorá svojou melódiou by síce ne-
dokázala konkurovať tým obľúbeným 
vianočným hitom, ale obsahom určite, 
je pieseň z nášho spevníka č. 54 – Pri 
jasliach stojím pokorne. Tento vianoč-
ný chorál od Paula Gerhardta (1607 
– 1676) s  nadčasovým zhudobnením 
Johanna Sebastiana Bacha je doslova 
klenotom vianočných luteránskych 
chorálov, pretože v sebe nesie veľmi sil-
ný odkaz. Táto pieseň, ktorá je vrúcnou 
modlitbou nie je na rýchle prečítanie či 
zaspievanie. Obsahuje osobné, srdečné, 
ba priam nežné slová, ktoré vyjadrujú 
vzťah ja a ty, ja a Kristus. Dietrich Bon-
hoeffer v roku 1943, keď bol vo väzení 
v Berlíne a keď znovu objavil čaro tejto 
piesne, napísal, že túto pieseň je po-
trebné čítať osamote, čítať ju v meditá-

Božena Fazekášová

sa radovať a veseliť z narodeného Bet-
lehemského Dieťatka, ale iba ak máme 
v srdciach vieru, že ten nebeský Dar je 
Bohom darovaný každému z nás. Ver-
me tomu úprimne a neochvejne! Idyl-
ku Ježiška v jasličkách si privlastňujú 
aspoň na Vianoce aj tí, ktorým Božie 
Slovo a pravdy nič nehovoria, a  ani 

netušia, kto sa v Ježiškovi ukrýva. Pre  
všetkých verných a veriacich však pri-
šiel Emanuel – Boh s nami! Touto is-
totou si napĺňajme srdcia každý deň, 
nielen počas vianočných sviatkov!

„Poponáhľali sa teda a našli Máriu 
a Jozefa i nemluvniatko uložené 

v jasliach.“
L 2, 16
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cii, aby sme dokázali vstrebať jej obsah, 
pretože každé jedno slovo je mimoriad-
ne plné a krásne. 

Chcem si všimnúť v tomto krátkom 
zamyslení odkaz prvých slov „Pri jas-
liach stojím pokorne, ó, Ježiši môj ži-
vot!“ Boží Syn leží v jasliach ako bez-
branné dieťa. Leží v jasliach ako dieťa. 
Nemluvniatko uložené v jasliach je 
Božím Synom a našim Spasiteľom. Žia-
den veľký, mocný a hrozivý panovník, 
ale dieťa, ktoré je bezbranné a otvorené 
každému. Prístup k jasliam je otvorený 
pre každého. Každý z nás môže prísť k 
týmto jasliam, k nemluvniatku, ktoré 
prijíma všetkých, ktoré nikoho nevyha-
dzuje. Koľko ľudí je dennodenne okolo 
nás, ale pred Boha prichádzame sami. 
Pri jasliach smieme stáť taký aký sme. 
Bez pretvárky, bez strachu, že by sme 
neboli prijatí. Nikto nám nediktuje čo 
máme robiť, ako sa máme cítiť a čo si 
myslieť. Ako máme vyzerať. Pri jasliach 
smieme stáť so všetkými svojimi pocit-
mi, ktoré neraz aj skrývame. Tam mô-
žeme stáť so svojimi sklamaniami, ale aj 
nádejami. Bolesťami i radosťami. Do-
konca aj s hnevom. Tam môžeme odo-
vzdať svoj rozum, srdce, celý svoj život. 
Tam sa smieme spojiť s Božím dieťaťom 
Ježišom Kristom. To je ten zázrak Via-
noc – prijať Krista, nechať mu možnosť 
narodiť sa v našich životoch – stať sa 
jasľami, Jeho príbytkom. Veď tak spie-
vame aj v závere tejto piesne „O jedno 
vrúcne prosím Ťa, a túžim drahý Pane, 
by som Ťa navždy v mysli mal a žil som 
s Tebou stále; len v srdci mojom prebý-

vaj, v ňom ako v jasliach spočívaj a ra-
dosťou ma naplň.“ (ES č. 54, 5). Poná-
hľajme sa, aby sme našli nemluvniatko 
uložené v jasliach, ktoré chce prebývať 
v našich životoch a ktoré chce byť na-
šim Spasiteľom pre život večný. 

Prajem Vám, milí čitatelia, aby sa 
prosba – obsah tejto nádhernej vianoč-
nej piesne - mohol s pomocou Ducha 
Svätého pri každom z nás splniť v čo 
najväčšej miere a to nielen počas via-
nočných sviatkov, ale každého jedného 
dňa, keď v pokore a pokání budeme 
prichádzať k Božiemu Synovi Ježišovi 
Kristovi. Amen.

Anna Debnárová 
zborová farárka
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„Nechajte maličkých ísť ku mne...“

Prehovor, Bože nemý, 
čím bol na Tvojej zemi 

Tvoj Syn, keď vyšiel 
z lona ľudskej matky?

Človečím dieťaťom?

O ľudských deťoch platí: 
predčasné poznanie je krivdou na dieťati. 

Ich detstvo býva jazdou na koníčku 
Nepoznaného, čírou radosťou. 

Zo zázraku bytia.

No medzi nimi a medzi Ním bol predel. 
Tvoj Syn už všetko na počiatku vedel. 

Že neúprosne ku Nemu sa blíži 
čas, keď Mu cestu skríži kríž. 

A že raz aj On sám ustrnie na tom kríži.

Tajomstvo Údelu. 
Kto z nás ho vysloví? 

Cesta k nemu je tichom preťatá. 
Ale kto uveril, ten možno počuje 

v dospelom Synovi biť srdce dieťaťa.

Dieťa s menom Ježiš

Milan Rúfus
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Teologické dôrazy  
Lutherovej reformácie

II. časť

Milosť zohráva v Lutherovej teo-
lógii dôležité miesto, nakoľko spása je 
jednotlivcovi udeľovaná skrze Ducha 
svätého práve „sola gratia“, „sola fide“ 
a „sola redemptione Christi“.1 Spása 
sa tak deje „sola gratia non sine ho-
mine“ (z milosti, ale nie bez človeka). 
Spása je tak úplne človeku darovaná 
Božou milosťou a človek – hriešnik je 
sám od seba úplne neschopný akého-
koľvek spasiteľného skutku, čo bolo 
aj predmetom Tridentského koncilu 
(1545 – 1563).2 Dokonca Luther v He-
idelberskej dišpute (1518) v 16. téze 
tvrdí: „Človek, ktorý je presvedčený, že 
môže dosiahnuť milosť konaním toho, 
čo je v ňom, pridáva hriech ku hriechu, 
a tak sa stáva dvojnásobne vinným.“3 
Chápanie Božej milosti podľa Luthera 
nachádzame napríklad aj v odvolaní 
sa na Písmo, List apoštola Pavla Títo-
vi, kde sa píše: „Ale keď sa zjavila dob-
rota a  láskavosť nášho Spasiteľa Boha 
k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spra-

vodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa 
svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom 
znovuzrodenia a obnovením skrze Du-
cha Svätého, ktorého vylial na nás hoj-
ne skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, 
aby, ospravedlnení Jeho milosťou, stali 
sme sa dedičmi podľa nádeje večného 
života. Verná to reč, a žiadam si – toto 
zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, sna-
žili sa konať dobré skutky. To je dobré 
a užitočné ľuďom.“4. Rovnako aj v R 4, 4 
– 5; Ef 2, 8 – 9. V súlade s apoštolom 
Pavlom, ktorý hovorí: „A keď z milosti, 
tak nie zo skutkov, ináč by milosť nebola 
milosťou.“5. Môžeme povedať, že mi-
losť je milosťou len bez našich zásluh, 
skutkov. Sola gratia teda znamená mi-
losť bez akejkoľvek ľudskej prímesi, bez 
prídavkov. Milosť, ktorá nepripúšťa 
žiadne ľudské konanie. Luther vníma 
milosť ako vzťah Boha k nám hriešni-
kom, ktorým sú nezaslúžene odpuste-
né hriechy. Pri svojich štúdiách Biblie 
prichádza na nové vysvetlenia, ktoré 
následne spracúva do svojich definícií 
o hriechu, milosti a ospravedlnení.

1 PÖHLMANN, Horst Georg. Kompedium evangelické dogmatiky. Praha: Nakladatelství Mlýn, 2002. s. 307.
2 RAHNER, Karel a VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha: Vyšehrad, 2009. s. 363.
3 SCHWARZ, Hans. Pochopenie človeka u Martina Luthera medzi autonómiou a teonómiou. In Testimonia 
Theologica. [online]. Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2008, ročník 2, č. 1. s. 1.
4 Tit 3, 4 – 8.
5 R 11, 6.

 Sola gratia 
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6 PÖHLMANN, Horst Georg. Kompedium evangelické dogmatiky. Praha: Nakladatelství Mlýn, 2002. s. 76 – 77.
7 BAYER, Oswald. Život z viery. Poprad: Polárka, 2000. s. 39 – 40.
8 BAYER, Oswald. Život z viery. Poprad: Polárka, 2000. s. 65.
9 FORDE, O. Gerhard. Boh sa skláňa k človeku. Lutherovo pochopenie evanjelia. Bratislava: Evanjelická 
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 2003. s. 59 – 60.
10 Ef 2, 8 – 9

Posledné reformačné sola, ktoré je 
rovnako jedným z pilierov Lutherovej 
teológie a ktoré si zároveň chceme bliž-
šie všimnúť, je sola redemptione Christi. 
Vznik tejto reformačnej zásady môže-
me vidieť vo vtedajšom učení o vzývaní 
svätých, ale i v chápaní učenia o dob-
rých skutkov. Táto reformačná zásada 
nám pripomína, že naša spása je nám 
daná jedine len pre zásluhy Pána Ježi-
ša Krista. Ježiš Kristus zomrel za naše 
hriechy, vstal z mŕtvych. Svojou krvou 
nás vykúpil od smrti večnej a moci dia-
bolskej. Aj keď je pravda, že toto uče-
nie nie je objavom samotného Luthera, 
práve Luther túto zásadu úplne radika-
lizuje a nepripúšťa žiadnu spoluprácu 
a ľudské zásluhy pri spáse človeka. Nik-
to sa teda „nemôže postaviť pred Boha 
pyšne a samospravodlivo, odvolávajúc 
sa len na vlastné zásluhy, ale naša spra-
vodlivosť je len z Krista samého, z  od-

Pojem viera zohráva rovnako dô-
ležitú úlohu v celej Lutherovej teoló-
gii. Reformácia totiž nanovo uvádza 
do platnosti osobnú vieru ako dôveru. 
V  stredovekej teológii bolo chápanie 
viery posunuté k významu, ktorý ho-
vorí o viere ako o presvedčení v prav-
divosť na základe autority cirkvi.6 Viera 
je tak podľa M. Luthera „Božie dielo 
v nás, ktoré nás premenilo a znovuzro-
dzuje z Boha (J 1, 13) a usmrcuje staré-
ho Adama, robí z nás celkom iných ľudí, 
s iným srdcom, mysľou, dušou a  všet-
kými silami“.7 V žiadnom prípade teda 
nejde o ľudské rozhodnutie, ale Božie 
dielo (cf. G 3, 23. 25.). Rovnako však 
Luther dodáva, že viera je z počutia 
(cf. R 10, 17), je z počutia Božieho slo-
va, prichádza v zasľúbení, v ktorom sa 
nám otvára sám Ježiš Kristus a s Ním 
Božia ríša.8 Veď i vzťah človeka k Bohu 
bol už v raji založený jedine na viere, 
človek žil deň čo deň dôverou v Boha. 
Avšak pád človeka znamená odpadnu-
tie od viery, strácanie dôvery v Boha. 
A ako Božie stvorenie máme i my dnes 
žiť jedine vierou, máme dôverovať 
Bohu ohľadom konečného výsledku 
vecí. Práve to je zmyslom Kristovho 
kríža a  vzkriesenia – vytvoriť vieru, 
ktorú človek stratil v raji, a tým nové 

Sola redemptione Christi

Sola fide stvorenie.9 Reformačné sola fide tak 
poukazuje na to, že spása je nám daná 
milosťou skrze vieru a nie pre naše zá-
sluhy, čo veľmi vhodne vystihujú slová 
apoštola Pavla: „8Lebo milosťou ste spa-
sení skrze vieru. A to nie sami zo seba; 
je to dar Boží; 9nie zo skutkov, aby sa 
nikto nechválil.“10 
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11 KIŠŠ, Igor. Svet je Boží. Úvahy k témam z evanjelickej dogmatiky a etiky. Bratislava., s. 5. Rukopis.

Ivan Debnár

pustenia našich hriechov a našich ne-
dostatkov v dôsledku Kristovej obete na 
Golgote, a len z úprimného nášho poká-
nia. Len cez odpustenie našich hriechov 
môžeme pred Bohom na Božom súde 
obstáť“11. Veď ak by naša spása bola 
závislá od našich zásluh a skutkov, ne-
mali by sme istotu spasenia, skôr istotu 
zatratenia. Jedine Kristus a Jeho záslu-
hy nám dávajú istotu spasenia, a tak je 
spása založená len na Kristovi – Jeho 
kríži a zmŕtvychvstaní. Práve ľudská 
snaha o spoluprácu pri spáse je preja-
vom nevery a nedôvery voči Kristovi 
a Jeho dielu. Veď ak by bola iná cesta 
spasenia než skrze zásluhy Pána Ježi-

ša Krista, nemusel by zostúpiť na zem, 
zomrieť a vstať z mŕtvych. Dobré skut-
ky teda nie sú podmienkou spásy, ale 
jej priamym dôsledkom, ovocím. 

P. Althaus povedal, že „Lutherova 
teológia je oceán“, čím naznačil roz-
siahlosť i hĺbku Lutherovej teológie 
zároveň, dúfame, že napriek tomu sa 
mi podarilo predstaviť aspoň základné 
piliere jeho teologických dôrazov, kto-
ré dodnes formujú mnohých teológov, 
a zároveň sú vieroučným základom aj 
našej Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku.
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Ako vznikal zborový časopis POKOJ

Úplne niekde na začiatku boli mod-
litby. Potom dal Pán Boh mojej manžel-
ke, ktorá v tom čase bola na materskej 
dovolenke s naším synčekom, dnes už 
šestnásťročným tínedžerom, nadšenie 
pre vytvorenie zborového časopisu.

Cieľom bolo povzbudiť a prepojiť 
roztrúsený zbor, vzbudiť záujem jeden 
o druhého a vyvolať akúsi túžbu zapá-
jať sa a prispievať do tvorby časopisu. 
Iniciatívne sme teda oslovili dozorcu, 
zborového farára, ako aj niektorých 
dlhoročných členov zboru a našli sme 
u nich nadšenie pre začiatok niečoho 
nového.

Vedeli sme, že v iných zboroch už 
zborový časopis majú a tak sme sa 
nakontaktovali na Rankovský zbor, 
a navštívili sme priamo šéfredaktorku 
spolu s Petrom Mattom. Ten nakoniec 
zostal aj členom redakčnej rady počas 
celého obdobia a staral sa o technickú 
podporu časopisu. Šéfredaktorka nás 
ochotne uviedla do problematiky. Bolo 
to naozaj dôležité stretnutie, ktoré nás 
posunulo ďalej. Už sme vedeli asi koľko 
ľudí budeme potrebovať, ako čo pri-
praviť, kde tlačiť, aké sú náklady a tak 
ďalej. 

Následne sme oslovili ľudí do re-
dakčnej rady a pripravili sme prvé 
stretnutie. Každé stretnutie sme začí-
nali a končili modlitbou a medzi tým 
znelo aj povzbudenie na základe Bo-

žieho Slova, ktoré si stále niekto pri-
pravil. Na prvom stretnutí bolo cieľom 
rozdeliť si úlohy a dať časopisu názov. 
Boli sme plní radosti, keď sa to poda-
rilo. Presadzovali sme hlavne vlastnú 
tvorbu a nekopírovali niečo, čo si vedia 
ľudia prečítať v iných periodikách.

Prvé výtlačky boli v počte 200 – 220 
ks a niektorí ľudia ho dokázali prečí-
tať na jedno posedenie. Vedeli sme, že 
máme pokračovať. Snažili sme sa neza-
ťažiť zborovú pokladnicu a tak časopis 
financovali dobrovoľní prispievatelia. 
Neskôr sme si dovolili kúpiť aj vlastnú 
tlačiareň pre zjednodušenie procesu 
a zníženie nákladov.

Či vydávanie tohto časopisu splnilo 
cieľ musí vedieť posúdiť každý sám. Ve-
rím však, že aspoň z času načas si tam 
každý našiel niečo, čo ho povzbudilo 
na ceste za hľadaním Pána Boha.

Marek Antolík 
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Anketa

Spomínam, že odkedy ma začali 
rodičia privádzať do chrámu a odkedy 
ja sama chodím na bohoslužby, som 
na vianočných bohoslužbách nebo-
la iba dva krát. Raz som bola chorá, 
v horúčke, to bolo dávno, no a druhý 
raz – minulého roku. Niečo nepred-
staviteľné – nezúčastniť sa na Vianoce 
slávnostných Služieb Božích! Neosla-
vovať Pána Boha v spoločenstve bratov 
a sestier, nespievať nádherné vianočné 
piesne, neďakovať Pánu Bohu za naro-
deného Ježiška, neprežiť v chráme Bo-
žom - posvätenom mieste,  to radostné 
evanjelium, že sa aj mne narodil Spasi-
teľ. A predsa sa stalo. Minulý rok,  kvôli 
pandémii, čas plynul inak. Teda v mo-
jej rodine určite. V októbri sme s man-
želom ochoreli na covid, nasledovala 
dlhá karanténa,  poznamenaná našim 
obyčajným ľudským strachom a obava-
mi o život. Počas stíšení pri modlitbách 
a Božom Slove som v pokore uznala, že 
som v rukách najlepšieho Lekára a bez 
Jeho svätej vôle si nedokážem predĺžiť 
svoje dni ani o minútu. Okrem iného 
ma tento čas naučil aj veľkej trpezlivos-
ti, ktorá mi často chýbala.

Čo mi chýbalo? Chýbala mi vianoč-
ná atmosféra a spoločenstvo veriacich 
v našom kostole. Spoločné stretnutia 
pri Božom slove, aj osobné stretnutia 
s priateľmi a známymi.

Čo ma to naučilo? Mala som čas 
na prehodnotenie mojich životných 
priorít. Zapojila som sa cez internet 
do štúdií Biblie. Častejšie som počú-
vala kázne farárov iných zborov ECAV 
a týmto som spoznala aj veľa CZ ECAV. 

Čo nové priniesla táto zmena do 
rodiny? Nie samozrejmosťou bolo sa 
stretnúť. Preto si vážim každú návšte-
vu mojich detí, vnúčat, sestier a bratov. 
Táto doba je zlá, na povrch vypláva-
lo všetko zlo a špina na tomto svete. 
Je najvyšší čas sa navrátiť k PÁNU 
BOHU. Všetky svoje starosti, nepokoj 
a nedôveru vložiť do JEHO rúk. ON sa 
o nás postará. Všetko je nestále, stály 
a nemenný je len BOH.

„V minulom roku sme mali počas vianočných sviatkov zavreté dvere našich 
chrámov z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou. Čo Vám chýbalo, čomu 
vás to naučilo, čo nové priniesla táto zmena do vašich rodín?“

Božena F.

Ľuboslava M.
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Zavreté kostoly počas Vianoc boli 
pre každého veriaceho niečím novým, 
dokonca až nepredstaviteľným. Ani 
najstarší ľudia si nepamätajú takúto 
situáciu, aby dvere každého jedného 
kostola ostali zavreté. Obzvlášť, keď 
sme od malička rok čo rok prichádza-
li do kostola oslavovať narodenie Pána 
Ježiša. Práve spoločenstvo, plný kostol 
ľudí, radostný spev vianočných piesní 
nám chýbali počas Vianoc. To je to, čo 
prispieva k typickej vianočnej atmo-
sfére, prežívaniu Vianoc a k sviatoč-
nej nálade. Náhradu sme nachádzali 
vo všetkých dostupných televíznych 
a rozhlasových prenosoch. Stalo sa aj 
to, že skončil prenos v rádiu a nasledo-
vali služby Božie v televízií. Radi sme 
boli účastní všetkého dostupného. Na 
Štedrý večer sme si pripravili vlastnú 
domácu pobožnosť, spievali sme via-
nočné piesne a modlili sme sa. Zme-
nou bolo, keď nás pri speve sprevádzala 
dcéra na klavíri. A čomu nás to nauči-
lo? Podobná situácia sa opakuje aj ten-
to rok a vedie nás k tomu, aby sme si 
uvedomovali, že sami o sebe sme bez-
mocní túto situáciu zmeniť. Uvedomili 
sme si, že najväčší dar pod vianočným 
stromčekom je zdravie, porozumenie 
a rodina.

Martina D. 

Vladimír P.

Najviac mi chýbali osobné stretnu-
tia s ľuďmi v spoločenstve (v akejkoľ-
vek forme – či na bohoslužbách, či pri 
ukončení starého roka, alebo na mod-
litebných skupinkách). Pred obedom 
sme si doma prečítali ten text, na ktorý 
sestra farárka kázala a aspoň tie naj-
hlavnejšie myšlienky som zopakoval 
a potom sme sa stíšili k modlitbám. Aj 
tieto biblické texty mi čiastočne chýba-
li, hoci sú rôzne pomôcky ku čítaniu.

A ako sme sa viackrát nestretli, ne-
jako som si zvykol... a kus aj „zlenivel“ 
(na čo nie som vôbec hrdý). Na jed-
nej strane je dobre, že Pán Boh nám 
doprial „slobodu“ a môžeme si Božiu 
zachraňujúcu zvesť pozrieť a vypočuť 
v televízii, rádiu alebo na internete, av-
šak spoločenstvo to nenahradí... Čiže 
aj takéto obmedzenia ma učia vážiť si 
spoločenstvo bratov a sestier.

Učíme sa viac spoliehať a dôvero-
vať nášmu Pánovi, že On má všetko vo 
svojich rukách, že On o každom z nás 
vie a nie sme Mu ľahostajní. A učíme sa 
viac myslieť na modlitbách na našich 
blížnych ako na vlastné potreby.
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Bolo to ťažké obdobie, ale vďaka 
Bohu tento rok sú chrámy otvorené as-
poň pre určitú skupinu ľudí. Myslím si, 
že každému najviac chýbalo spoločen-
stvo veriacich, ale hlavne nás to nauči-
lo spojiť sa s našou rodinou a vytvoriť 
spoločenstvo v malom kruhu. Nie je 
dôležité kde to spoločenstvo bolo, ale 
dôležité je to, tak ako aj Pán Ježiš po-

Čo vnímam, že mi táto situácia 
doniesla počas minulých vianočných 
sviatkov je, že som prvé sviatky nemu-
sela ísť do práce, keďže po ostatné roky 
som strávila naháňaním sa z práce do-
mov a naopak. Boli kľudnejšie a pokoj-
nejšie, bez stresu. No chýbalo mi určite 
spoločenstvo v chráme, kde môžeme 
stráviť krásny čas, oslavovať a ďakovať 
Bohu za Jeho najcennejší dar aký sme 
mohli dostať.  Bol to čas, keď sme sa 
mohli zamyslieť, že nie všetko čo dlhé 
roky klapalo ako hodinky je samozrej-
mosť. Bol to čas, aby sme si vážili to 
čo máme a prehodnotili svoje priority. 
Aby sme väčšiu dôveru vkladali v Boha 
ako v seba, a spoliehali sa na Neho 
a  Jeho zámery s nami. Ukončím to 
vetou čo hovorievala moja babka „Co 
Bůh činí, vše dobré jest“

Gabika P.

Timka R.

Lenka F.

Mojej rodine prinieslo zatvorenie 
kostolov novú možnosť byť súčasťou 
spoločenstva formou online preno-
sov cez internet, či už z kostolov alebo 
z príbytkov farárov. S úžasom a láskou 
som sledovala prenosy niektorých fa-
rárov, často v spolupráci s manželský-
mi partnermi a deťmi. Bolo to ľudské, 
úprimné, s liturgiou i bez nej, Bohom 
požehnané. Božie slovo hlásali ako 
živý chlieb a moja rodina mohla prijať 
veľké požehnanie. Naučilo ma to, že 
Boh sa dokazuje v našich slabostiach 
a nezáleží na forme, ale na zmenenom 
a  odovzdanom srdci kazateľa Pánu 
Bohu a  o mojej túžbe počuť živé Bo-
žie slovo. Uvedomovala som si však aj 
to, že mnohí starší možnosť pozerať 
online prenosy na internete nemajú. 
Túžim po tom, aby sme všetci hľadali 
Pána Boha tam, kde sme, s možnosťa-
mi, ktoré máme, pretože On je všade 
a počuje nás.

vedal: „Kde sa dvaja alebo traja zídu 
v mojom mene, tam som medzi nimi 
ja“. Vytvorili sme si služby Božie doma 
spolu s médiami, ktoré nám trošku po-
mohli, zaspievali sme piesne, modlili sa 
a hlavne bol prítomný Pán Ježiš a to je 
najdôležitejšie. 

Prajem všetkým, aby mali také spo-
ločenstvo vo svojich rodinách stále, 
nielen počas tejto pandémie.
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Udialo sa v cirkevnom zbore
Auto pre cirkevný zbor

Reformačný modlitebný týždeň

Na základe rozhodnutia zboro-
vého presbyterstva sme v júni v roku 
2020 požiadali Združenie evanjelický 
ch duchovných o poskytnutie pôžičky 
z Autofondu na kúpu auta pre cirkevný 
zbor. Táto pôžička nám bola poskytnu-
tá v lete tohto roku vo výške 9.345,-€ 

Už tradične sa v týždni Pamiatky re-
formácie (25. 10. – 29. 10. 2021) usku-
točnil Reformačný modlitebný týždeň, 
ktorého organizátorom je Košický se-
niorát ECAV na Slovensku. V  našom 
cirkevnom zbore sme sa stretli v závere 
týždňa (streda – piatok) a zvesťou Bo-
žieho slova poslúžila nielen domáca 
zborová farárka, ale aj brat senior Sa-

Po zvážení viacerých ponúk na 
kúpu auta sme v jeseni tohto roku za-
kúpili pre potreby cirkevného zboru 
motorové vozidlo značky Volkswagen 
Jetta v celkovej výške 11.900,-€

Veríme, že bude dlho a bez väčších 
nákladov slúžiť cirkevnému zboru!

muel Linkesch. V piatok nás piesňami 
sprevádzali naši mladí, ktorí poslúžili 
mládežníckymi piesňami. 

Témou tohtoročného Reformač-
ného modlitebného týždňa (ďalej len 
RMT) bola Reformácia vo sviatosti 
krstu svätého v kontexte dohody o vzá-
jomnom uznávaní krstu medzi evan-
jelikmi a katolíkmi na Slovensku – 20 
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Anna Debnárová

výročie. Jednotlivé témy spracovali čle-
novia Ekumenického výboru ECAV na 
Slovensku. 

Niekoľkými myšlienkami, ktoré po-
čas RMT 2021 zazneli, sa vrátime k tej-
to téme:

„Niektorí si myslia, že krstením len 
tých, ktorí vyznávajú osobnú vieru je 
možné zaručiť životaschopné zbory 
plné živých kresťanov. Právom sa však 
môžeme pýtať s Lutherom: „čo, sme 
azda Boh, aby sme mohli vidieť do ľud-
ského srdca?“ A to nielen ako tí, ktorí 
krst majú prislúžiť, ale aj ako tí, ktorí 
krst prijímajú? M. Luther hovorí: „Pre-
to, ak chceš krst založiť na viere krs-
teného, tak by si už nemohol pokrstiť 
žiadneho človeka. Pretože keby si nie-
koho pokrstil aj sto krát za deň, aj tak 
nevieš, či naozaj verí, alebo nie.

Nedávame sa teda krstiť, pretože ve-
ríme, ale preto, lebo Boh tak prikázal 
a nariadil. A keď nariadil, aby boli krs-
tené všetky národy, prečo niektorí chcú 
vylučovať deti týchto národov? Luther 
hovorí – „my sme si úlohu splnili, keď 
sme pokrstili a zvestovali slovo Božie. 
...my zasejeme a polejeme, a necháme 
Boha, aby dával vzrastu.“

Samozrejme, predpokladá sa, že 
krst nie je posledné stretnutie dieťa-
ťa s  cirkvou a evanjeliom. Je potrebné 
nielen nechať zasadiť semienko viery 
v zmysle slov M. Luthera, ale je potreb-
né aj polievať – vychovávať v kresťanskej 
viere. Byť živým svedectvom. A násled-
ne nechať Boha, aby dal vzrásť semien-
ku viery skrze pôsobenie Ducha Sväté-
ho. Dôležitý je teda aj život po Krste.“



16

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
v roku 2021

alebo
Každé dieťa je jedinečné

V tomto roku sme sa ako cirkevný 
zbor po prvýkrát zapojili do projektu 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok. Tento projekt, ktorý už nie-
koľko rokov organizuje brat farár Jozef 
Havrila z CZ ECAV Podlužany má za 
cieľ pomôcť prichystať vianočné balíč-
ky deťom v náhradných, ohrozených 
a  sociálne slabých rodinách a tiež de-
ťom s mentálnym postihnutím z obcí: 
Crepaja, Idvor, Kovačica, Samoš, De-
beljača, Padina, Uzdin (Srbsko).

Teším sa, že aj takýmto spôsobom 
sme mohli preukázať lásku k blížnym 
ku ktorej nás Pán Ježiš aj vyzýva a kto-
rá nepozná hranice. Verím, že zároveň 
sme pomohli vyčarovať aj úsmev na 

tvárach tých najmenších práve počas 
tých najkrajších sviatkov v roku, počas 
Vianoc.

S Božou pomocou, v náročných 
časoch a podmienkach, ktoré ako ľud-
stvo prežívame, sa ľudia dokázali spojiť 
a obdarovať tak viac ako 600 detí, ktoré 
si to od nás určite zaslúžia.

Za náš cirkevný zbor bolo odovzda-
ných 16 balíčkov a finančná zbierka 
bola vo výške 840,-€

Úprimne ďakujem všetkým, ktorí 
ste sa tento rok zapojili do tohto pro-
jektu!

Anna Debnárová
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Vianočné zamyslenie

Vianočné sviatky máme všetci radi 
– až na určité výnimky ľudí. Sú to naj-
krajšie sviatky v roku. Ale nie vždy sú 
to príjemné a pokojné sviatky. Dosved-
čuje to aj príbeh z minulého storočia. 
V meste Messina na Sicílii sa miestny 
časopis 20. decembra 1908 posmieval 
nielen z Vianoc, ale aj zo samého Pána 
Ježiša slovami: „Ó, Ty dieťatko, ktoré 
chce byť nielen pravým človekom, ale 
aj pravým Bohom, pre Tvoj kríž si žia-
dame počuť Tvoj hlas. Dokáž sa nám, 
ktorí žijeme a nože nám pošli zemet-
rasenie.“ Mnohí ľudia sa z toho smiali 
a iní zostali zhrození z takej trúfalos-
ti. Odpoveď prišla taká, akú nikto ne-
čakal. Skoro ráno 29. decembra bolo 
v  Messine a v meste Reggio Calabria 
zemetrasenie, pri ktorom z miest sa be-
hom pár sekúnd stali iba ruiny a pod 
nimi  zahynulo okolo deväťdesiattisíc 
ľudí, medzi nimi aj všetci rodinní prí-
slušníci pisateľa. On sám zostal nažive 
a zbláznil sa.

Viem, že takéto príbehy sa „neho-
dia“ do vianočnej atmosféry. Žiaľ aj 
dnešná neistá doba nás presviedča, že 
ten náš krehký život môže byť kedy-
koľvek ukončený. Sme pripravení na 
stretnutie so živým Pánom Bohom?

Mnohým počas vianočných sviat-
kov ide iba o darčeky, o rodinné 
stretnutia, o návštevu kostola... Iste sú Vladimír Peter

to všetko pekné a vzácne hodnoty. Ale 
pokiaľ nám nepôjde o to najdôležitejšie 
ohľadom Vianoc, tak sme tieto sviatky 
zatiaľ vôbec nepochopili. V Matúšovi 
1,21 čítame: „a porodí syna a nazveš 
jeho meno Ježiš, lebo On zachráni svoj 
ľud od ich hriechov.“

ON – Boží syn, chce každého za-
chrániť od hriechu a jeho následkov. 
Veď On sa narodil na to, aby nám po-
vedal pravdu o nás, o našom hriechu 
a o našom smerovaní do večnej záhuby. 
Narodil sa preto, aby potom na Golgote 
pred svätým Bohom a Otcom „zapla-
til“ svojou smrťou za môj a tvoj hriech. 
Buďme Mu za to všetko vďační a nasle-
dujme Ho.
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Sviatosť Krstu svätého prijali: 

Libor Vilmon, 7. 11. 2021

„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený.“ Mk 16, 16a
Trojjediný Pán Boh nech všetky pokrstené deti a ich rodiny sprevádza svojou 
láskou, milosťou, požehnaním, nech ich ochraňuje a vedie.

Jubilanti

V tomto neskoro jesennom období sa z Božej milosti dožili vzácneho životného 
jubilea – 90. narodenín: 

Helena Fazekašová z Janovíka 
Juraj Válik z Bretejoviec

„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi po-
moci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“ Žalm 28, 7 
Do ďalších rokov života Vám prajem hojnosť Božieho požehnania, Jeho pomoc, 
ochranu, ale aj pevné zdravie i veľa radosti v kruhu Vašich najbližších. Hospodin 
nech je naďalej Vašim dobrým pastierom v každom čase.

Ivan Mucha

Či je večer a či deň,
svojho Boha chváliť chcem.

Šťastný som, že pri mne stojí,
ničoho sa s Ním nebojím.
On mi dáva pokoj, spásu,

ukazuje nebies krásu.
Vďačný som, že Jeho mám,
Na Ňom život zakladám.

Okienko do cirkevného zboru 
(október – november)

Boh je moja istota
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Obláčik pre deti

Milé deti! 
Viete prečo slávime advent? Čo 

nám má pripomínať?
Advent je čas čakania a pripravova-

nia sa. Má byť pripomienkou toho, ako 
kedysi dávno čakali Izraelci príchod 
Mesiáša, Spasiteľa. Ale Pán Ježiš na 
našu zem už prišiel, narodil sa v jaslič-

kách ako malé bábätko. To si pripomí-
name na Vianoce. Advent však, kama-
ráti, nám má pripomínať, že Pán Ježiš 
príde druhý raz! Teraz už nie ako malé 
bábätko, ale ako slávny Kráľ, ktorý si 
príde vziať všetkých svojich nasledov-
níkov k sebe.

Janka Balogová



21

Zdoj: časopis Dúha
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Vianočné prianie

Milé sestry a milí bratia!

Prajeme Vám a Vašim rodinám milostiplné vianočné sviatky, ktoré budú 
naplnené darmi lásky, viery a nádeje, ale i radosťou z Immanuela, 

v ktorom je Boh s nami.

Nový rok Pánov 2022 nech je pre Vás rokom Božieho požehnania, 
nech Vás On sám vedie ochraňuje, sprevádza 
a dáva všetko potrebné pre časnosť i večnosť.

Predsedníctvo CZ ECAV Budimír




