Potom som im povedal: Vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zborený a jeho brány sú spálené. Nože, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. 
Nehemiáš 2/17

Bratia a sestry,
prečítaný biblický text nás uvádza do situácie v polovici 5. stor. pred Kristom a odhaľuje nám nečakanú a prekvapujúcu skutočnosť. O čo ide? Často krát z našich kazateľníc počuť nádherné slová  o tom, ako Boží ľud po desaťročiach, ktoré strávil v Babylonskom zajatí, sa vzchopil a vrátil do krajiny svojich otcov. Očakávali by sme, že ľudia ktorí dokážu urobiť takýto obrovský krok viery, sú nie len duchovne, ale aj mravne na takej úrovni, že dokážu prekonať všetky problémy a ťažkosti, ktoré boli spojené s novovýstavbou ich otčiny. Ale miesto toho, že by sme mohli po týchto šesťdesiatich rokoch konštatovať, že krajina je skonsolidovaná, infraštruktúra funguje, vidíme, že v skutočnosti to tak nebolo. Múry Jeruzalema, ktoré mali chrániť Boží ľud pred jeho nepriateľmi, boli od 9. áva 586 pred Kristom stále zničené. Táto skutočnosť svedčí o tom, že počiatočné nadšenie vystriedala apatia, každodenné starosti a problémy, s ktorými zápasila každá jedna rodina. Z knihy proroka Ezdráša vieme, že táto apatia bola dokonca oveľa nebezpečnejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ľud nie len rezignoval na obnovu hradieb, ale akosi spontánne prijímal náboženstvo a zvyklosti svojich susedov. Neuvedomoval si, že je nositeľom nesmierne dôležitej zvesti, že Hospodin, ich Boh je Pánom neba i zeme. A tak svojho Boha opäť znižoval na úroveň falošných bohov a predstáv, ktoré o bohoch mali okolité národy. V tejto situácii začal Boh konať spôsobom, ktorý sa prieči našim ľudským predstavám a logike. Rozhodol sa, že svojmu ľudu opäť pomôže a pošle mu vodcov, ktorí národ privedú k tomu, aby dal svoj duchovný, ale aj spoločensko-politický život do súladu s Božím zákonom. Týchto vodcov našiel medzi židmi, ktorí ostali v Babylone. 
O židovskej komunite v Babylone z prvých stáročí ich exilu vieme, že bola veľmi činorodá. Práve táto komunita bola prvou židovskou komunitou, ktorá sa začala živiť obchodom a rôznymi sprostredkovateľskými službami. Vieme, že mnohí z nej boli úspešní a tak nečudo, že aj svojim bohatstvom, postavením a vplyvom prevýšili židovské obyvateľstvo v Palestíne. A práve z tejto činorodej komunity poslal Boh do Jeruzalema Nehemiáša. Nehemiáš dosiahol významné postavenie na dvore perzského kráľa Artaxerxa. Byť kráľovým pohárnikom neznamenalo byť obyčajným čašníkom, ale v skutočnosti to bola funkcia najvyššieho správcu kráľových zásob jedla a pitia. Nehemiáš sa tohto postavenia vzdal, aby odišiel do preňho mýtickej krajiny o ktorej síce počúval každú sobotu v synagóge a ktorá mu bola prezentovaná ako vlasť predkov, ale o ktorej, vďaka svojmu postaveniu, musel vedieť že je chudobná, zdevastovaná a ľudia, ktorí tam žijú sú na nízkej kultúrnej aj náboženskej úrovni. 
Čo ho teda viedlo k odchodu z „centra svetového diania“ na úplnú perifériu? Nebolo to nič iné, iba Boží hlas, ktorý mu hovoril, aby išiel a opäť vybudoval hradby Jeruzalema. Táto túžba v ňom dozrievala dlhé roky, ale keď v ňom raz dozrela, nebolo viac žiadnej sily, ktorá by ho zastavila. Môžeme si položiť otázku, prečo je znovupostaveniu hradieb Jeruzalema venovaná taká veľká pozornosť. Odpoveď je oveľa komplikovanejšia ako by sa zdalo. Hradby Jeruzalema totiž nikdy neboli iba kamene v múre. Ale v skutočnosti predstavovali a predstavujú duchovnú stavbu. Pokiaľ stoja hradby Jeruzalema, tak je to dôkaz, že Boží ľud je v bezpečí a v Božej ochrane a zároveň na dobrej ceste, ktorú určil nebeský Pán. Hradby Jeruzalema sú vlastne Božou stavbou, ktorá chráni Izrael nie len pred fyzickou záhubou zo strany nepriateľov, ale aj pred zhubnými duchovnými vplyvmi, ktoré chcú zničiť Boží zákon a akúkoľvek spomienku na Boha, ktorý dáva život. Nepochybne práve tento duchovný motív zohral v Nehemiášovom rozhodovaní najdôležitejšiu úlohu. Ak si teda zrekapitulujeme historické pozadie, môžeme konštatovať, že Boží ľud prežil približne 150 rokov neskutočných turbulencií. Najprv v roku 586 pred Kristom bol Jeruzalem dobitý a vypálený babylonskými vojakmi a ľud odvlečený do zajatia, potom v roku 538 pred Kristom kráľ Kýros dovolil Božiemu ľudu vrátiť sa späť do vlasti a v roku 444 pred Kristom prichádza Nehemiáš, aby znovu postavil hradby Jeruzalema. Tento staviteľský čin sa okamžite prejavil aj v živote vtedajšej judejskej komunity. Prichádza pisár Ezdráš, ktorého neskoršie generácie rabínov nazvali prvým veľkým židovským rabínom, zhromažďuje ľud na nádvorie chrámu, číta mu Mojžišov zákon a všetci prítomní prisahajú, že budú žiť podľa tohto zákona. Bola to veľkolepá a neopakovateľná scéna. 
Ako by sme mohli premietnuť túto historickú, ale aj duchovnú scénu o obnove hradieb Jeruzalema do pomerov nášho cirkevného zboru? Nepochybne sa ponúka viacero prirovnaní, z ktorých si skúsime niektoré všimnúť a ktoré stoja za chvíľu zamyslenia sa. Náš cirkevný zbor sa môže preukázať 400 ročnou históriou. Čo nie je málo! Počas týchto 400 rokov zažili evanjelici mnoho zvratov a mnoho pozoruhodných zmien. Nie je tu miesto na komplexnú rekapituláciu dejín nášho zboru. Ale jedna vec je pre mňa veľmi pozoruhodná. Vždy keď bol zbor na vzostupe, tak staval kostoly a školy. Objektívne môžme vystopovať minimálne 3 obdobia zboru, kedy sa tak dialo. Prvé takéto obdobie bolo v prvej polovici 17. storočia, keď evanjelici postavili v Bratislave dnešný Jezuitský a Uršulínsky kostol a tak isto školu. Vieme, že v tom období drvivá časť obyvateľov mesta sa hlásila k evanjelickej cirkvi a zažívala rozkvet, ktorý bol tŕňom v oku vtedajšej vládnucej vrstve. Ako náhle boli kostoly a školy evanjelikom odobraté, ich počet rapídne klesal. To isté sa opakovalo aj koncom 18. storočia a napokon aj v prvej polovici 20. storočia, keď bol postavený Nový kostol, okolo ktorého sa vtedy zhromaždilo asi 7 tisíc slovenských evanjelikov. Je naozaj povšimnutiahodné, ako nové chrámy a dobre organizačne zriadená cirkev boli vždy počiatočným impulzom duchovného rozkvetu, ktorý potom vždy nasledoval. 
Nepochybne druhá polovica 20. storočia a taktiež počiatok tohto storočia nás zastihli v situácii veľkého úpadku. Úpadok bol spôsobený jednak tlakom zvonku, ale určite aj postupným mravným rozpadom celej spoločnosti. Opäť tu nie je miesto na skúmanie všetkým príčin, ktoré k tomuto úpadku viedli. Ale je čas povedať si, že je v našich silách tento úpadok nie len zastaviť, ale priviesť náš zbor k opätovnej duchovnej obrode. Myslím, že náš zbor v súčasnosti opäť zažíva situáciu, keď dáva do poriadku svoje chrámy a duchovné strediská a to ma napĺňa vierou a nádejou, že dejiny sa v našom zbore budú opäť opakovať. Iste, je to iba môj subjektívny pocit, ale deň, keď bol vztýčený kríž nad kaplnkou v Evanjelickom dome starostlivosti, bol pre mňa silným emocionálnym zážitkom. Každý krát, keď hľadím na tento kríž, ktorý je vidieť z rôznych častí Bratislavy, mám vo svojom srdci slávnostný pocit novej nádeje a nového začiatku. Tento vztýčený kríž je síce len kusom dreva a časom určite odhnije. Ale posolstvo, ktoré z neho vyžaruje, je veľmi silné. Tento kríž je pre mňa znovu postavením hradieb bratislavského „Jeruzalema“. Sme tu, máme slobodu a je len na nás, či dokážeme tak, ako tí ľudia v dávnych dobách, zhromaždiť sa na nádvorí a znovu prisahať vernosť nášmu Pánovi a prejaviť túžbu kráčať len po Jeho cestách. Nemôže to za nás urobiť ani náš kňaz, ani otec, ani naše dieťa, musí to urobiť každý sám. Ale len vtedy, keď tento čin urobíme, prestaneme byť ďalej na posmech tomuto svetu a budeme mu môcť nastaviť zrkadlo, v ktorom budú môcť ľudia vidieť, čo to znamená a kam vedie život bez Boha. 
Nehemiáš zanechal výnosné postavenie. Obetoval sa pre svoj ľud,  postavil hradby Jeruzalema. Nebol ničím iným, iba obyčajným staviteľom. Určite žilo v jeho dobe mnoho ľudí, ktorí sa vyznali v staviteľstve. Ale iba on pochopil, ako nesmierne dôležité je tieto hradby postaviť. Táto práca, aj keď navonok fyzická a možno nie celkom zaujímavá, bola výsostne duchovnou prácou. Aj my sme pozývaní k tomu, aby sme konali možno navonok prácu ničím výnimočnú, zaujímavú a už vôbec nie lukratívnu a predsa, len keď vykonáme aj túto tzv. „neduchovnú“ prácu, môžeme sa stať malými Nehemiášmi pre svoju rodinu, priateľov, pre spoločenstvo, v ktorom žijeme. Chce to len jedno, nezavrieť svoje oči pred rozvalinami, netváriť sa že ich nevidíme, ale pozrieť sa pravde do očí, že aj v Bratislave práve dnes a práve teraz dozrel čas na vyrieknutie toho, čo povedal Nehemiáš. „Nože postavme hraby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech.“
V našom cirkevnom zbore bol minulý rok opäť bohatý na slávnosti a podujatia, z ktorých niektoré sa nezmazateľne a dlhodobo vpíšu do dejín zboru. Mnohé z nich mali nadzborový charakter. 
Prvou veľkou udalosťou bola posviacka kaplnky v Evanjelickom dome starostlivosti (EDS). Pozvanie na túto slávnosť prijali všetci traja bratia biskupi - Milan Krivda, Igor Mišina a Miloš Klátik. Brat biskup Krivda vykonal posviacku kaplnky, brat biskup Igor Mišina bol slávnostným kazateľom a brat generálny biskup sa prihovoril cirkevnému zboru na recepcii, ktorá bola po slávnosti v kaviarni Scherz. Kaplnka v EDS nie je veľká a nikdy v nej nebude veľa poslucháčov. Jej význam je však nesmierny. Po 56 rokoch od jej násilného uzatvorenia opäť slúži svojmu účelu a v budúcnosti sa stane súčasťou domova dôchodcov. 
Ďalšou dôležitou udalosťou v našom zbore bola personálna výmena na mieste zborových farárov. 18. marca bola na 10 rokov znovuzvolená za zborovú farárku sestra Anna Polcková. Sme radi, že jej znovuzvolenie ukončilo ťažké obdobie v našom cirkevnom zbore a umožnilo nám sústrediť všetky naše sily v práci na duchovnom a sociálnom rozvoji zboru. 
10. júla vstúpila do platnosti voľba brata farára Martina Šefranka. Brat farár sa v auguste prisťahoval aj so svojou rodinou z Ružomberka. Pre túto našu farársku rodinu sme pripravili byt z časti farského úradu na Konventnej ulici. Jeho niekoľko mesačné pôsobenie v našom cirkevnom zbore ma utvrdzuje v presvedčení, že táto voľba bola pre zbor veľmi prospešná. Brat farár sa s plnou vervou ujal duchovnej práce. Momentálne okrem bežnej farárskej agendy duchovne dohliada na naše dorasty na Legionárskej ulici. Taktiež účinne pomáha pri tvorbe nášho zborového časopisu. 
V septembri minulého roku bola na uprázdnenú kňazskú stanicu v Trenčianskych Stankovciach zvolená sestra farárka Jarmila Petrulová. Následne v októbri ukončila svoje pôsobenie v našom cirkevnom zbore a odišla do svojho nového pôsobiska. Sme jej vďační za prácu vykonanú v našom cirkevnom zbore. Sestra farárka dodnes chýba hlavne našim cirkevníkom v Dúbravke, ktorých niekoľko rokov predovšetkým duchovne zaopatrovala. Jej odchodom vznikla ostatným zborovým farárom povinnosť zabezpečiť duchovný život v tomto pastorálnom obvode v plnom rozsahu, ako ho vykonávala sestra farárka Petrulová. Chcem svojim oltárnym bratom a sestrám na tomto mieste poďakovať, že túto prácu v Dúbravke vykonávajú. Chcem tu verejne povedať, že na zborovom dni, ktorý sa konal v októbri v Dúbravke došlo medzi predsedníctvom zboru a našimi dúbravskými cirkevníkmi k neformálnej dohode. Predsedníctvo cirkevného zboru dalo verejný prísľub, že pokiaľ presbyteri v Dúbravke vybavia všetky administratívne náležitosti, predsedníctvo sa postará, aby tu bol v čo najkratšom čase zrealizovaný byt pre farára. Za podklad pre realizáciu bytu bol prijatý návrh brata poddozorcu Stanislava Páťala, ktorý dúbravskí presbyteri predložili na celozborovom presbyterstve v júni 2007. Tento verejný prísľub predsedníctva zboru, chcem na tomto mieste opäť potvrdiť a opätovne sa k nemu prihlásiť. 
Počas celého roka pôsobila v našom cirkevnom zbore sestra kaplánka Erika Hlačoková. Sestra kaplánka bola menovaná bratom biskupom Západného dištriktu do nášho zboru hlavne kvôli maďarským veriacim. Tejto práce sa ujala s nadšením, ktoré je charakteristické pre mladých zapálených ľudí a tým si získala srdcia nielen našich maďarských veriacich, ale aj detičiek, ktoré učí na hodinách náboženstva, či ľudí, ktorí ju počúvajú na službách Božích. Prajeme sestre kaplánke v jej práci, ale aj osobnom živote, mnoho Božieho požehnania, múdrosti a šťastia.
Okrem zmien na poste duchovných došlo k zmenám aj na hospodárskej správe. V minulom roku odišli z hospodárskej správy sestra Elena Szórádová a sestra Dikličová. K tejto zmene došlo preto, lebo našu účtovnú agendu prevzala renomovaná firma Arvin s. r. o., ktorá profesionálne spravuje naše účtovníctvo. 
Ďalšou veľkou udalosťou v našom cirkevnom zbore bola inštalácia zborového farára Martina Šefranka. Hneď po tejto slávnosti sestra seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková vykonala posviacku kríža umiestneného na streche kaplnky v EDS. Tým sa 23. september 2007 stal významným dňom v živote nášho cirkevného zboru. Veľkosť tohto dňa podčiarkla aj návšteva podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, ktorý sa tešil spolu s nami a s ktorým sme zotrvali aj v srdečnom rozhovore počas slávnostného obeda. 
Okrem týchto najvýznamnejších udalostí v našom zbore v minulom roku, uskutočnili sa v našom zbore mnohé iné podujatia, slávnosti, prijali sme množstvo návštev. Ich výpočet by bol veľmi obsiahly a napokon aj zbytočný, pretože o všetkých týchto podujatiach ste boli priebežne informovaní v našom zborovom bulletine a časopise Evanjelická Bratislava. 
Ďalšou mimoriadne významnou udalosťou v roku 2007 bolo dobudovanie a rozbehnutie internátu pre evanjelickú mládež študujúcu na vysokých školách tu, v Bratislave. Keďže táto práca je veľmi náročná a kapacita internátu je v súčasnosti 75 miest, prijali sme do trvalého pracovného pomeru ako správkyňu tohto internátu sestru Máriu Šebestovú. Sme vďační sestre Šebestovej za obrovské množstvo práce, ktoré spolu so sestrou kostolníčkou Malého kostola Annou Fáberovou pri dobudovaní tohto internátu vykonali. Bez ich pričinenia by sme sa dnes určite nemohli pýšiť tým, že na internáte fyzicky býva cca 60 ľudí a tento internát patrí medzi najlepšie zariadené a vybavené študentské domovy v Bratislave. Za tým je treba vidieť často prácu konanú dlho do večerných hodín, riešenie množstva problémov, nejasností, budovanie infraštruktúry a systému potrebnému k zdarnému fungovaniu zariadenia tohto typu. Ešte raz srdečná vďaka! 	V minulom roku sme dostali od generálnej cirkvi ponuku, aby sme zastrešili Univerzitné pastoračné centrum (UPC) v Mlynskej doline. Táto požiadavka generálnej cirkvi nás postavila pred náročnú a zodpovednú prácu. Najprv sme si museli vyjasniť, čo táto práca obnáša. Preto širšie predsedníctvo cirkevného zboru absolvovalo s vedením cirkvi a s bratmi kaplánmi pôsobiacimi v UPC niekoľko stretnutí a rozhovorov. Postupne došlo v cirkevnom zbore k zjednoteniu názorov, že túto prácu napriek jej zložitosti treba prijať. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia bolo konštatovanie, že cirkevný zbor nesie tak či tak zodpovednosť za duchovný život všetkých evanjelických študentov ubytovaných vo všetkých internátoch na území nášho zboru. Aby sme túto náročnú úlohu mohli plniť, je dobré mať ďalšie platené miesta  v našom zbore. Preto sme 2. decembra 2007 predložili na mimoriadnom zborovom konvente túto požiadavku cirkevnému zboru. Cirkevný zbor UPC prijal a pre nás ostáva úloha, aby sme v čo najkratšom čase našli zodpovedajúcu pracovnú náplň pre dvoch bratov, ktorí sú na platených miestach pracovníkov s vysokoškolskou mládežou. 
V našom cirkevnom zbore neustále prebieha bohatý duchovný a hospodársky život. Pestrosť a rozsiahlosť všetkých týchto aktivít je tak rozsiahla, že nie je možné jednotlivcovi  o všetkých ani vedieť. Preto sa už na tomto mieste ospravedlňujem, že aj napriek môjmu pokusu o zmapovanie všetkých aktivít, takmer určite nedopatrením niečo vynechám, alebo na niečo zabudnem. Nebude to však zo zlého úmyslu. 

Služby Božie
Hlavnou duchovnou činnosťou v našom zbore sú služby Božie. V súčasnosti máme v našom zbore 5 bohoslužobných priestorov: Veľký, Malý a Nový kostol, modlitebňu v Dúbravke a kaplnku a Evanjelickom dome starostlivosti. Okrem kaplnky, v ktorej sú zatiaľ bohoslužobné príležitosti zriedkavé, na všetkých ostatných miestach sa konajú Bohoslužby pravidelne. 
Malý kostol
Malý kostol má výnimočné a neopakovateľné miesto nie len v našom zbore, ale nepochybne aj v celej našej cirkvi. Táto výnimočnosť je daná jednak samotným miestom, ale aj tým, že každú nedeľu sú v tomto chráme prakticky od rána do večera rôzne bohoslužobné príležitosti. Najdlhšie trvajúcimi príležitosťami sú Služby Božie o 8.15 v nemeckej reči, o 11.00 v maďarčine a o 18.00 v slovenčine. Tieto trojjazyčné Služby Božie sú v Malom kostole už od roku 1946. V posledných rokoch dva krát do mesiaca o 15.00 bývajú v Malom kostole striedavo mládežnícke Služby Božie a evanjelizačné stretnutie pre mládež. Na nemecké Služby Božie chodieva cca. 15 ľudí. Tieto Služby Božie striedavo vykonávajú štyria zboroví farári (Grešo, Polcková, Šefranko, Zajden). Od minulého roku každú druhú nedeľu v mesiaci je na týchto Službách Božích prisluhovaná Večera Pánova. Služby Božie v maďarčine dlhé roky vykonával br. Ľudovít Muntág, ktorý sa takmer dve desaťročia verne staral o našich maďarských veriacich. Aj na tomto mieste mu za jeho obetavú prácu patrí naša vďaka. Táto práca bola samozrejme len malou časťou toho, čo po ňom v našom cirkevnom zbore ostalo. Od januára 2007 prišla do nášho zboru ses. kaplánka Erika Hlačoková a ujala sa práce medzi týmito spoluveriacimi. Jej práca nám robí veľkú radosť, lebo vidíme nie len nárast počtu účastníkov na Službách Božích (v súčasnosti ich je okolo 25), ale aj v tom, že začala od jari pravidelne vykonávať biblickú hodinu v maďarskom jazyku, ktorá býva každý pondelok o 17.00 v sakristii Malého kostola. Dúfame, že ses. kaplánke sa podarí začať aj vyučovanie náboženstva v maďarskom jazyku na základnej a strednej škole na Dunajskej ulici. Na slovenské večerné Služby Božie chodieva okolo 30 – 40 ľudí, pri rôznych slávnostných príležitostiach, napríklad vystúpenie detí z Evanjelického lýcea, alebo program detí navštevujúcich evanjelické náboženstvo, narastá tento počet až na 120 ľudí. Mládežnícke Služby Božie a emko (evanjelizácia pre mládež) pripravujú striedavo piatkový dorast a stredajšia mládež. Na tieto podujatia pre mládež chodieva cca 50 – 80 ľudí. Na tomto mieste chcem spomenúť, že náš cirkevný zbor už niekoľko rokov prepožičiava Malý chrám protestantskému medzinárodnému zboru, o ktorého duchovné zaopatrenie sa stará ELCA a ktorý má v súčasnosti 2 farárov. Je dobré si uvedomiť, že náš zbor aj týmto dokazuje svoju otvorenosť a ochotu pomôcť aj anglicky hovoriacim veriacim, ktorých je na území Bratislavy iste dosť, ale zároveň chcem povedať, že tento zbor nie je súčasťou nášho cirkevného zboru (ako sa mnohí domnievajú), ale je úplne nezávislý a priestory Malého kostola si prenajíma ako každá iná partnerská cirkev. Okrem týchto pravidelných služieb Božích bol Malý kostol 2 krát prenajatý švédskej ambasáde, ktorá tu zabezpečila uskutočnenie evanjelických Služieb Božích vo švédskom jazyku. Malý kostol poskytujeme aj učiteľom z Evanjelického lýcea, pre ktorých bratia spirituáli vykonávajú Služby Božie a prislúženie Večere Pánovej.
Veľký kostol
Vo Veľkom kostole bývajú pravidelne Služby Božie každú nedeľu a vo sviatok o 9.30. Okrem týchto Služieb Božích býva každý rok Veľký kostol poskytnutý k dispozícii Evanjelickému lýceu. Bratia spirituáli z Evanjelického lýcea zorganizovali vo Veľkom kostole aj minulý rok 7 Služieb Božích pre pedagógov a študentov tejto školy. Neodmysliteľnou súčasťou býva začiatkom januára záver Aliančného modlitebného týždňa, ktorý býva v druhú januárovú nedeľu o 17.00. Zúčastňujú sa ho zástupcovia a členovia ôsmich protestantských cirkví pôsobiacich v Bratislave.
Nový kostol
V Novom kostole bývajú pravidelne Služby Božie každú nedeľu o 8.30, 9.30 a 18.00 (17.00 v zimnom čase). Okrem toho sa minulý rok v tomto kostole uskutočnilo 3 krát vnútromisijné podujatie „Večer v kostole“, ktorého sa zúčastnilo 200 až 250 ľudí.
Evanjelický zborový dom v Dúbravke
Služby Božie v Evanjelickom zborovom dome (Dúbravka) sa uskutočňujú pravidelne každú nedeľu o 10.30. 

Služby Božie boli pravidelne včas vykonávané všetkými duchovnými, ktorí pôsobia v Bratislave. Každý bohoslužobný priestor má svojho kantora. Na tomto mieste chcem sestre kantorke a bratom kantorom za ich obetavú službu poďakovať.
Podľa štatistiky bolo v roku 2007 v nedele a sviatky na všetkých bohoslužobných miestach vykonaných viac ako 500 Služieb Božích. Okrem nedeľných Služieb Božích mávame aj stredtýždňové Služby Božie, v utorok o 18.00 v Novom kostole a vo štvrtok o 18.00 v Malom kostole. Počas semestra tieto služby Božie vykonávajú teológovia, mimo semestra zboroví farári. 
Všetky Služby Božie sú dobrou príležitosťou na prijatie Božieho požehnania a nabratie nových síl do ďalších dní nášho života.

Pravidelné vnútorno-misijné podujatia
Chcel by som v tohtoročnej kňazskej výročnej správe vymenovať všetky pravidelné vnútorno-misijné podujatia a spomenúť všetky spoločenstvá, ktoré sa v našom cirkevnom zbore stretávajú. Robím tak preto, aby sme si mohli urobiť prehľad o tom, aké spoločenstvá a na akých miestach majú svoje stretnutia a sú súčasťou rozsiahlej duchovnej práce, ktorá sa koná v našom zbore. Som si dobre vedomý, že všetky tieto podujatia by nemohli existovať, keby sme v zbore nemali desiatky ochotných z obetavých dobrovoľných spolupracovníkov. V každom prípade je dôležité, aby sme si rozsah tejto práce uvedomili a aby ste ho prijali aj ako pozvanie začleniť sa do niektorého spoločenstva, ktoré Vám bude vyhovovať a bude Vám blízke.

Staré lýceum, Konventná 15
1. Stretnutie po Službách Božích v Starom lýceu
Už siedmy rok pravidelne po Službách Božích vo Veľkom kostole je možnosť stretnúť sa pri drobnom občerstvení v Starom lýceu. Tieto stretnutia navštevujú desiatky ľudí. Organizačne túto prácu zastrešuje br. kurátor Veľkého kostola Ing. Michal Šebesta s manželkou a ses. Danica Zajdenová. O samotné občerstvenie v jednotlivé nedele sa starajú rodiny a spoločenstvá stretávajúce sa pri Veľkom kostole.

2. Rodinné spoločenstvo (RoS)
Každý utorok o 18.30 sa v Starom lýceu na Konventnej ulici stretáva rodinné spoločenstvo mladých rodín. Na toto spoločenstvo chodieva v súčasnosti 15 až 20 ľudí a to napriek tomu, že k rodinným spoločenstvám sa v našom zbore hlási dnes asi 30 rodín. Dôvod, prečo je počet ľudí na utorkových stretnutiach tak malý, je v tom, že väčšina rodín má malé deti a to im neumožňuje chodiť večer na toto spoločenstvo. 

3. Dorast v Starom lýceu
 Každý piatok o 17.00 sa v Starom lýceu stretáva okolo 20 mladých sestier a bratov. Duchovne toto spoločenstvo zaopatruje ses. farárka Polcková.  

4. Klub Tvorby T
Každú poslednú stredu v mesiaci sa stretáva v Starom lýceu klub Tvorby T. Organizačne tieto stretnutia zabezpečuje br. farár Ľ. Muntág.

5. Živena
Jedenkrát do mesiaca poskytujeme priestory Starého lýcea našim sestrám zo Živeny, ktoré si na svojich stretnutiach organizujú prednášky a diskusie so zaujímavými ľuďmi na aktuálne témy.

Zborová sieň, Legionárska 6
6. Stretnutie po Službách Božích v zborovej sieni na Legionárskej ulici
V minulom roku sa podarilo začať pravidelné stretnutia po Službách Božích aj v zborovej sieni na Legionárskej ulici. Tieto stretnutia a posedenia pri káve organizujú sestry a bratia presbyteri z pastorálneho obvodu Nový kostol.

7. Modlitebné stretnutia 
 Každé ráno o 7.00 v pracovné dni bývajú v zborovej sieni na Legionárskej 6 modlitebné stretnutia. Tak isto na farskom úrade na Legionárskej ulici bývajú modlitebné stretnutia v nedeľu o 9.00.

8. Štúdium Biblie
V pondelok o 18.00 a v utorok o 16.45 organizuje br. farár Grešo pre záujemcov štúdium Biblie. Tieto stretnutia s bratom farárom Grešom navštevujú nie len členovia nášho zboru, ale aj ľudia z iných cirkví.

9. Jasličky Benjamín
V minulom roku bratia a sestry z RoS začali organizovať stretnutia pre predškolské deti a ich mamy. Náš cirkevný zbor im pre túto prácu vyčlenil jednu miestnosť na farskom úrade Legionárska. Je vždy potešiteľné vidieť, ako každý utorok a stredu ožijú priestory farského úradu detským džavotom a rozhovormi ich mamičiek. Okrem toho vždy v nedeľu počas hlavných služieb Božích zabezpečuje náš cirkevný zbor v jasličkách stráženie našich najmenších, tak aby sa rodičia týchto detí mohli zúčastniť služieb Božích. Organizačne túto aktivitu zabezpečujú sestry Ľudmila Mišinová, Lenka Zajdenová a Viera Šebestová.
Ďakujeme mamičkám z jasličiek Benjamín za skvelú predvianočnú kapustnicu a adventný bazár, ktorý v zborovej sieni na Legionárskej zorganizovali v druhú adventnú nedeľu.

10. Komorný zbor Salus a zborový spevokol
V utorok popoludní ses. Viera Jägerová nacvičuje v zborových priestoroch na Legionárskej ulici komorný zbor Salus a zborový spevokol. Chcel by som na tomto mieste vyzvať všetkých bratov a sestry so vzťahom k hudbe, aby nabrali odvahu a prihlásili sa do nášho zborového spevokolu. Každý so vzťahom k hudbe je v našom spevokole srdečne vítaný. 

11. Stretnutie mládeže
V minulom roku sa spojila naša piatková a stredajšia mládež. Týmto spojením vznikla najväčšia skupina mládeže v našom cirkevnom zbore, ktorá sa stretáva každú stredu o 18.30. Je určená pre vekovú kategóriu od 18 rokov. V súčasnosti sa tohto spoločenstva pravidelne zúčastňuje okolo 70 ľudí. Organizačne fungovanie tohto spoločenstva zabezpečujú Katarína Škripcová, Vladimír Šimo, Slavomíra Micáková, Mária Ölvecká a Ján Hevera. 

12. Stretnutie mladšieho dorastu
Každý piatok o 16.00 býva v zborovej sieni stretnutie mladšieho dorastu. Jedná sa o deti od 12 do 15 tokov. O tento dorast sa stará náš zborový katechéta Martin Kováč a Mária Ölvecká.

13. Stretnutie staršieho dorastu
V piatok o 17.00 v suteréne na Legionárskej 4 sa stretávajú členovia spoločenstva staršieho dorastu, ktoré je určené pre mladých od 15 do 18 rokov. Stretnutia organizačne zabezpečuje Andrej Vágo.

14. Biblická hodina
 Najstarším pravidelným vnútorno-misijným podujatím v našom zbore, ktoré tohto roku oslávi 40. výročie svojej existencie, je biblická hodina, ktorá býva každú sobotu o 18.00 hodine (o 17.00 počas zimného času). Vďaka obetavej práci mnohých bratov a sestier, prešlo touto biblickou hodinou množstvo študentov, pracujúcich, ktorí žili prechodne v Bratislave. Táto biblická hodina pomohla v duchovnom živote ľuďom, ktorí aj dnes pracujú vo svojich zboroch a práve k tejto biblickej hodine sa hlásia ako k spoločenstvu, kde získali vieru a jasnú duchovnú orientáciu.

15. Stretnutia Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ)
Už niekoľko rokov ses. Kerekrétyová spolu s ďalšími sestrami pravidelne organizuje v 1. nedeľu v mesiaci o 15.00 hodine v zborovej sieni na Legionárskej ulici stretnutie SEŽ. Chcel by som aj na tomto mieste vyzvať naše sestry, aby využívali túto možnosť a stretnutí SEŽ sa zúčastňovali a tak povzbudili sestry, ktoré obetavo túto prácu vykonávajú.

Evanjelický zborový dom, ul. Schneidera – Trnavského 2
16. Zborový spevokol
Každú stredu o 18.00 vedie v Dúbravke ses. Viera Ölvecká nácvik zborového spevokolu. Túto prácu prevzala po br. Milanovi Petrulovi. Som vďační sestre Vierke, že sa tak ochotne a promptne ujala tejto práce.

17. Stretnutie mládeže
Vo štvrtok o 18.00 sa na farskom úrade v Dúbravke stretáva mládež, o ktorú sa v tomto čase stará ses. farárka Polcková. Toto spoločenstvo je určené pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež.

18. Modlitebné spoločenstvo
V piatok o 17.30 mávajú naše sestry v Dúbravke modlitebné spoločenstvo. Toto spoločenstvo je otvorené pre všetkých evanjelikov v Dúbravke, ktorí cítia túžbu sa stretávať s predkladať svoje vďaky a prosby Pánovi v modlitbách.

Evanjelický dom starostlivosti
19. Stretnutie vysokoškolskej mládeže ubytovanej v Evanjelickom dome starostlivosti(EDS)
Koncom roka 2007 sa vytvorila možnosť pre študentov vysokých škôl ubytovaných v EDS stretávať sa každý utorok o 20.00 v kaplnke EDS pri Božom slove a pri osobných rozhovoroch.

Mládežnícke kapely
V našom cirkevnom zbore minulý rok pôsobili 4 mládežnícke kapely. Každá z týchto kapiel mala príležitosti poslúžiť na rôznych podujatiach určených pre mládež a zároveň mala svoje pravidelné vystúpenia. 
Prvú z týchto kapiel zastrešuje stredajšia mládež, táto kapela pravidelné hráva na emku. 
Druhú kapelu tvoria členovia piatkového dorastu v Starom lýceu. Táto kapela hráva na mládežníckych službách Božích.
Tretia kapela pôsobí v Dúbravke a hráva pri rôznych príležitostiach v tomto pastorálnom obvode. 
Štvrtú kapelu tvoria dorastenci zo staršieho dorastu. Táto kapela slúži na podujatiach organizovaných Detskou misiou a vystupovala v rámci Večerou v kostole.

Vyučovanie náboženstva
V našom cirkevnom zbore došlo v minulom roku k podstatnej zmene pri vyučovaní náboženstva na štátnych školách. Zmena spočíva v tom, že od 1. apríla 2007 sme do trvalého pracovného pomeru prijali na miesto zborového katechétu Mgr. Martina Kováča, ktorý dovtedy pracoval ako archivár na GBÚ. Zamestnanie brata Kováča nám umožnilo, aby sme vo vyučovaní náboženstva urobili zásadné zmeny. Uvedomili sme si, že teraz môžeme ponúknuť každej základnej škole na území nášho cirkevného zboru aspoň jednu hodinu evanjelického náboženstva do týždňa. Okrem brata Kováča sa starostlivosti o výučbu náboženstva ujala aj sestra kaplánka E. Hlačoková. Najprv písomnou formou oslovili všetky základné školy na našom území a ponúkli im vyučovanie náboženstva. Následne osobne navštívili všetky tieto školy a rokovali s riaditeľmi a zástupcami. Výsledkom tejto ich aktivity je vyučovanie 30 hodín evanjelického náboženstva týždenne. Okrem brata Kováča učia náboženstvo aj zboroví farári a ďalšie katechétky. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť prácu sestry Márie Zatkalíkovej, ktorá už viac ako 15 rokov nezištne učí evanjelické náboženstvo na viacerých školách, za čo jej patrí srdečná vďaka. Musím konštatovať, že počet detí navštevujúcich náboženstvo na štátnych školách je v súčasnosti cca 120. Žiaľ pod toto relatívne malé číslo sa podpísali minimálne dva faktory. Prvým je, že je stály úbytok narodených detí a druhým, že po odchode br. farára Muntága, ktorý konal túto prácu s plným nasadením a vervou, bolo veľmi ťažké pokryť túto prácu v rozsahu, v akom ju vykonával brat farár. Potešiteľné ale je, že príchod nového katechétu už začína prinášať svoje ovocie, a to v tom, že z počtu 120 detí je 25 prvákov. Zostáva veriť, že keď vytrváme v nastúpenom trende, počet detí za niekoľko rokov bude aspoň dvojnásobný. Chcem na tomto mieste vyzvať všetkých Vás, ak viete o deťoch ktoré by mali chodiť na evanjelické náboženstvo, aby ste o tejto možnosti informovali ich rodičov, prípadne starých alebo krstných rodičov. O každé evanjelické dieťa na každej základnej škole v našom zbore sa vieme a chceme duchovne postarať.

Tábory a výlety
Od pádu komunizmu nikdy v našom cirkevnom zbore nebol rok, v ktorom by sme pre naše deti a mládež neorganizovali letné alebo zimné tábory či výlety. Boli roky, keď ich bolo viac a naopak, boli roky, keď ich bolo menej. Treba povedať, že v minulom roku bolo týchto táborov za posledných 18 rokov najviac. To, že sa nám to podarilo, je výsledok snahy viacerých obetavých sestier a bratov, ktorí urobili množstvo práce pri organizovaní týchto táborov. Najväčšiu vďaku si zaslúžia ľudia, ktorých by som chcel na tomto mieste aj menovite spomenúť. Sú to hlavne br. katechéta Martin Kováč, ses. kaplánka Erika Hlačoková, ses. kostolníčka Anna Fáberová, naše zborové farárky Jarmila Petrulová a Anna Polcková, ses. Mária Ölvecká a mnohí a mnohí ďalší. V minulom roku sme pripravili pre naše deti, dorastencov, konfirmandov, mládežníkov, ale aj mladé rodiny viac ako 20 táborov, výletov a víkendoviek. O mnohých z nich ste boli informovaní v Evanjelickej Bratislave. Táto práca je nesmierne dôležitá a potrebná, aby sa mladí ľudia spoznávali a získavali vzťah k Pánu Bohu a k nášmu cirkevnému zboru. V tomto trende chceme pokračovať aj v roku 2008. Dôkazom toho je, že do dnešného dňa sa uskutočnilo už niekoľko lyžovačiek, víkendoviek a výletov pre rôzne vekové kategórie. Prosím Vás, aby ste túto príležitosť, ktorú ponúkame Vašim deťom, ale časom chceme rozšíriť aj pre Vás (hlavne výlety), využívali. 

Hospodársky život cirkevného zboru
O hospodárskom živote cirkevného zboru bude dnes podrobnejšie hovoriť brat zborový dozorca. Predsa mi však nedá na tomto mieste nespomenúť niektoré aktivity, ktoré sa v tejto oblasti vykonali. Tou najdôležitejšou z môjho pohľadu je zriadenie internátu pre vysokoškolákov v EDS, taktiež dokončenie administratívnej časti domova dôchodcov, pripravenie bytu pre brata farára Šefranka a ukončenie rekonštrukcie kanalizácie v EDS. Podľa tohto výpočtu by sa mohlo zdať, že tieto veci boli jednoduché. Opak je však pravdou. Všetky tieto práce si vyžadovali obrovské nasadenie, množstvo prác, ktoré vykonal brat zborový dozorca. Ako väčšina z nás vie, brat zborový dozorca v minulom roku utrpel úraz pri autonehode, čo ho na 3 mesiace vyradilo z pracovného procesu. Je obdivuhodné, že napriek týmto komplikáciám celý rozsah prác zvládol. S bratom dozorcom som veľmi často, môžem vidieť a spoznávať jeho myslenie a konanie. Chcem Vás všetkých ubezpečiť, že napriek tomu, že nie je vždy najjednoduchšie s ním komunikovať, koná svoju prácu pre cirkevný zbor obetavo a s plným nasadením. Kus práce, ktorý odviedol v našom cirkevnom zbore za posledné 4 roky je tak rozsiahly, že by ho nezvládol nikto z ľudí, ktorých ja osobne poznám. Preto Vás chcem všetkých poprosiť, aby ste bratovi dozorcovi naďalej venovali svoju priazeň, modlili sa zaňho, aby mu náš nebeský Otec dal ešte veľa síl a zdravia. Je ešte pred nami veľa ďalších úloh, ktoré treba splniť a ktoré by bez jeho vedenia boli pre nás ostatných neporovnateľne komplikovanejšie a zložitejšie. Chcem na tomto mieste poďakovať aj manželke brata dozorcu za jej trpezlivosť, ktorú má s nami. Som si dobre vedomý, že čas, ktorý brat dozorca venuje nášmu cirkevnému zboru je mnohokrát na úkor jeho rodiny. 

Krst svätý
V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore pokrstených 125 ľudí. Z toho 53 chlapcov, 59 dievčat, 5 mužov a 9 žien. Celkovo je to o dva krsty menej ako v roku predchádzajúcom. Sviatosť krstu svätého je vykonávaná všetkými duchovnými vo všetkých našich bohoslužobných priestoroch. Predsa len chcem povedať, že najviac krstov bolo minulý rok v Malom kostole. Krsty sú poväčšine vykonávané v úzkom rodinnom kruhu mimo rámca Služieb Božích. 

Konfirmácia
V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore konfirmovaných 111. Je to o 27 viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho bolo 27 chlapcov, 52 dievčat, 7 mužov a 24 žien. Najviac konfirmandov bolo vo Veľkom kostole, kde ich bolo naraz konfirmovaných 56. Konfirmácia bola aj v Novom kostole a Dúbravke. Príprave dospelých konfirmandov sa venovali brat farár Mišina s sestra farárka Polcková, ktorí sú poverení vykonávaním tejto práce. Nedá mi na tomto mieste nepovedať svoj osobný názor. Práca s konfirmandmi patrí medzi najťažšiu duchovnú prácu. Deti, ktoré navštevujú konfirmačnú prípravu, prichádzajú väčšinou z necirkevného prostredia. Ich hlavným motívom mať konfirmáciu je často krát vylepšenie šance dostať sa na bilingválne evanjelické lýceum. Osobne si myslím, že je potrebné zvažovať vek konfirmandov, prísne dbať na zachovanie parochiálneho práva a pripustiť možnosť odmietnuť konfirmovať jedinca, u ktorého zjavne absentuje duchovný dôvod tohto aktu. 

Sobáše
V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 45 sobášov a požehnaní manželstva. Je to o 12 menej ako v roku predchádzajúcom. Čisto evanjelických párov bolo 12, miešaných párov bolo 28 a 5 bolo požehnaní manželstva. Takmer výlučne sa sobáše konajú vo Veľkom alebo Malom kostole. 

Večera Pánova
V minulom roku pristúpilo v našom zbore k Večeri Pánovej 6333 komunikantov, čo je o 731 viac ako v predchádzajúcom roku. Z tohto počtu bola prislúžená Večera Pánova v kostoloch 1972 mužom, 4033 ženám. V domácnostiach bola prislúžená Večera Pánova 14 mužom a 35 ženám. V nemocniciach a v domovoch dôchodcov pristúpilo k Večeri Pánovej 115 mužov a 162 žien. Večera Pánova je v našom zbore prisluhovaná každú nedeľu, vždy postupne v inom bohoslužobnom priestore. V adventné a pôstne nedele a v druhé výročité slávnosti vo všetkých pastorálnych obvodoch. Pristupovať k Večeri Pánovej je možné každému v ktorúkoľvek nedeľu v mesiaci. Podľa počtu komunikantov je vidieť, že mnohí členovia a návštevníci nášho cirkevného zboru túto možnosť aj často využívajú. Je dôležité, aby sme pri Večeri Pánovej úzkostlivo dbali, aby si Večera Pánova zachovala svoj dôstojný a slávnostný charakter. Preto Vás chcem poprosiť, pokiaľ je Večera Pánova prisluhovaná v rámci Služieb Božích, aby ste podľa možnosti neodchádzali z kostola.

Pohreby
V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore pochovaných 184 ľudí, z toho 67 mužov a 117 žien, čo je o 8 viac ako v predchádzajúcom roku. Pohreby v roku 2007 vykonávali v týždňových turnusoch sestry farárky Polcková a Petrulová, sestra kaplánka Hlačoková a bratia farári Mišina a Šefranko. Na osobné požiadanie rodiny pohreby vykonávali aj bratia farári Grešo a Zajden. Na všetkých pohreboch vykonáva už dlhé desaťročia verne službu kantora brat Jozef Farkaš. Chcem mu v mene všetkých zborových farárov za túto službu srdečne poďakovať, popriať mu mnoho síl a zdravia. Pohreby vykonávame v krematóriu, na cintoríne v Slávičom údolí, na Martinskom a Ružinovskom cintoríne a sporadicky aj na iných bratislavských cintorínoch.

Evidencia členov cirkevného zboru
V minulom roku sa do nášho cirkevného zboru prihlásilo 152 nových členov a odhlásilo sa 94 členov. Celkový počet evidovaných členov nášho cirkevného zboru k 31.12. 2007 bol 3991. 

Zasadnutia presbyterstiev
Som vďačný nášmu nebeskému Otcovi, že v minulom roku na výročnom účtovnom konvente sme mohli dovoliť plný stav členov nášho zborového presbyterstva. Súčasný počet presbyterov v našom cirkevnom zbore je 40. Zástupcov za pastorálny obvod (PO) Veľký kostol je 15, za PO Nový kostol 12, za Dúbravku 6. Z funkcie sú členmi zborového presbyterstva zboroví farári a zborový dozorca. V minulom roku sa uskutočnili 3 zasadnutia celozborového presbyterstva. Okrem toho zasadali aj presbyterstvá v jednotlivých pastorálnych obvodoch. V PO Veľký kostol ich bolo 7, v PO Nový kostol 10 a v PO Dúbravka 4. Na všetkých týchto zasadnutiach sme riešili aktuálne problémy cirkevného zboru a jednotlivých PO. Som veľmi rád, že táto práca v presbyterstvách a zároveň vo výboroch pri PO úspešne napreduje a prináša svoje výsledky pri konkrétnych projektoch a pomohla zvýšiť informovanosť členov presbyterstva o celkovom dianí v našom cirkevnom zbore.

Zborový archív
Brat Martin Kováč, ktorého sme prijali na miesto zborového katechétu je profesionálnym archivárom. Preto sme sa rozhodli využiť túto jeho profesiu na to, aby začal postupne dávať do poriadku archiválie, ktoré sú v našom cirkevnom zbore. Tejto práci sa venuje cca 5-7 hodín týždenne. Veríme, že postupne sa nám podarí skompletizovať náš archív, vybudovať zborovú knižnicu a sprístupniť ich odbornej, ale aj laickej verejnosti. Je to práca, ktorá si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti a množstvo času. Verím však, že nakoniec táto práca prinesie svoje ovocie.

Spolupráca s Evanjelickým lýceom
Okrem pravidelných služieb Božích pre Evanjelické lýceum vo Veľkom kostole, sme spolupracovali s Evanjelickým lýceom na ďalších podujatiach. Tým najväčším bola záhradná slávnosť pri Veľkom kostole na konci školského roka. 
V druhú adventnú nedeľu zorganizovali rodičia žiakov Evanjelického lýcea už tradičný Vianočný bazár v Starom lýceu. 
Taktiež niekoľko krát počas roka deti z tejto základnej cirkevnej školy obohatili služby Božie vo Veľkom a Malom kostole. 
Chceme na tomto mieste opäť zdôrazniť, že deti, ktoré chodia na Evanjelické lýceum a cirkevnú základnú školu považujeme za svoje a naďalej chceme, pokiaľ nám to naše možnosti dovolia, poskytovať tejto cirkevnej škole zadarmo telocvičňu v bývalej Škole umeleckého priemyslu a budovu na Palisádach, v ktorej je cirkevná základná škola umiestnená. Prajeme novému bratovi riaditeľovi I. Pilekovi v jeho funkcii mnoho Božieho požehnania, trpezlivosti a múdrych žiakov.

Záver
Bratia a sestry,
vo svojej tohtoročnej výročnej kňazskej správe som sa zameral na zmapovanie vnútorno – misijných aktivít nášho cirkevného zboru a pokúsil som sa vymenovať všetky slávnosti a podujatia, tábory a výlety, ktoré sa v našom zbore uskutočnili. Som si dobre vedomý, že rozsiahlosť a veľkosť nášho cirkevného zboru mi neumožňuje vymenovať úplne všetko čo sa deje, alebo dialo v našom cirkevnom zbore. Jedno však je isté, bez ochotných dobrovoľných spolupracovníkov by sme my, duchovní, sotva stíhali zabezpečiť bežnú duchovnú agendu. Preto sa chcem všetkým ochotným a horlivým bratom a sestrám za ich prácu poďakovať. Pre mnohých z Vás sú to ročne desiatky hodín práce. Často krát práce, ktorú iní veľmi nevidia a preto ani nevedia oceniť. Prosím Vás preto o zhovievavosť a zároveň a vytrvanie a pokračovanie v tejto práci. Nedá mi, aby som na tomto mieste konkrétne nespomenul prácu našich sestier kostolníčok, upratovačiek, bratov kantorov a sestry kantorky, ktorí sa počas celého roka verne starali o to, aby všetky naše bohoslužobné priestory boli vždy včas a primerane pripravené na služby Božie a iné bohoslužobné príležitosti. Osobitne chcem poďakovať sestre kostolníčke Márii Harmanovej, ktorá už viac ako dve desaťročia vzorne koná prácu kostolníčky Veľkého kostola. Nedá mi taktiež nespomenúť, že v minulom roku sme sa rozlúčili a k Pánovi do večnosti vyprevadili dlhoročnú kostolníčku Nového kostola sestru Lýdiu Štetkovú. Ďalej chcem poďakovať bratovi poddozorcovi Petrovi Synakovi, že okrem náročnej práce poddozorcu, ktorá mu prináša mnoho starostí pri organizovaní presbyterstiev PO Nový kostol, sa už 7 rokov vzorne stará o našu ubytovňu na Legionárskej 4. Tak isto chcem poďakovať bratovi poddozorcovi Jánovi Kerekrétymu, ktorý vždy ochotne a s bravúrou sa podieľa na organizovaní celozborových presbyterstiev, konventov a svojou rozvahou a skúsenosťami nám mnohokrát pomohol preklenúť komplikované situácie.
Bratia a sestry, rok 2008 bude rokom, v ktorom by sme chceli zvládnuť ďalšie náročné úlohy. V prvom rade chceme urobiť všetko preto, aby sme v čo najširšom meradle rozbehli sociálnu službu. Vonkajšie okolnosti nás v minulosti nútili venovať pozornosť organizovaniu života hlavne vysokoškolskej mládeže. V tomto roku veríme, že nám už nič nebude brániť v tom, aby sme najväčší diel svojej pozornosti venovali Vám, bratia a sestry, ktorí už netrpezlivo a naliehavo očakávate spustenie domova dôchodcov a rozbehnutie všetkých aktivít, ktoré sme sa zaviazali Vám poskytovať. Ubezpečujem Vás, že cirkevný zbor vytvára v čo najširšom rámci podmienky, aby sme mohli bez otáľania túto sociálnu službu vykonávať.
Druhou úlohou, ktorú by sme radi tento rok splnili, je oprava Nového kostola. Radi by sme si v novembri slávnostne a dôstojne pripomenuli 75. výročie postavenia tohto prvého slovenského evanjelického kostola v Bratislave.
Nehemiáš v roku 444 pred Kristom prišiel do Jeruzalema obnoviť hradby, ktoré boli zničené. Verím, že s Božou pomocou aj tento rok vykonáme kus dobrej a poctivej práce na budovaní „hradieb nášho evanjelického bratislavského Siona“.



