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SVETLO DO TMY
domáca pobožnosť na Pamiatku reformácie
Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu

Cirkevné zbory a rodiny oznamujú svetu, že pred 500 rokmi sa stala veľká vec Biblický text: „To svetlo svieti v tme...“ (J 1,5a) Miesto konania: evanjelické domácnosti
Dátum konania: 31. októbra 2017
Úvod
Medzi prvé cirkevné zbory, v ktorých sa udomácňovali reformačné
myšlienky, patril cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči (predtým Nemecká Ľupča). Už v roku 1525 tu pôsobil farár Štefan Spettinger,
ktorého označujú za prvého reformátora, hoci je pravdepodobné, že
reformačné myšlienky šíril už jeho predchodca.
V Partizánskej Ľupči si dodnes zachovali na Pamiatku reformácie
pekný zvyk. V historických záznamoch sa uvádza, že v roku 1783 si
evanjelici postavili drevený kostol, ktorý nemal vežu, preto spolu s
katolíkmi používali zvon na mestskej veži. Došlo však k sporu, komu táto veža patrí. Napokon sa dohodli, že evanjelici majú právo
zvoniť pred svojimi službami Božími a pri pohreboch; na Pamiatku
reformácie môžu zvoniť celú hodinu medzi 5. a 6. hodinou rannou.
Evanjelici v čase tohto ranného zvonenia zapaľovali v oknách svojich domov sviece a mali rodinnú pobožnosť. Pripomínali sebe aj
iným, že reformácia priniesla svetlo do tmy. Priniesla Svetlo evanjelia Ježiša Krista do tmy hriechov a bludov tohto sveta. Preto je čas
nespať, ale v tomto svetle, ktoré prináša život, kráčať a niesť ho ďalej. Aj v dnešnom svete toto pravé Svetlo potrebujeme.
Pri 500. výročí reformácie ponúkame tento starý zvyk z Partizánskej Ľupče aj ostatným evanjelikom, aby si aj týmto spôsobom pripomenuli, že Svetlo Božej lásky, milosti a pravdy svieti stále a pozýva nás, aby sme ho aj my vnášali do života nielen symbolicky, ale aj
skutkami viery.
Na túto príležitosť možno použiť originálne pamätné sviece k 500. výročiu reformácie.

DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA PAMIATKU REFORMÁCIE
Miesto konania: evanjelické domácnosti
Dátum konania: 31. 10. 2017
Biblický text: „To svetlo svieti v tme...“ J 1,5a
Pieseň ES č. 274
Zamyslenie:
Bratia a sestry, je to veľmi krátka, a predsa nesmierne vzácna a bohatá správa. Plná
nádeje a povzbudenia v každej chvíli. Aká katastrofa by to bola, keby svetlo prestalo
svietiť? Keby bola iba tma? Tma v živote, tma vo svete, tma v dejinách? Bol by to koniec nášho bytia. Pán Boh nám však vo svojom slove oznamuje, že Svetlo svieti. Svieti
aj v tme.
To je posolstvo aj obdobia, ktoré v dejinách nesie názov reformácia. Obdobie, v ktorom
lúč Božieho svetla mocne presvietil temnotu ľudského myslenia a konania. Tak ako
veľakrát predtým, aj v tomto období zažiaril mocne a ukázal východisko, správny smer,
ktorým sa má uberať jednotlivec aj spoločenstvo, ak chce dôjsť k cieľu vlastného bytia.
Tá správa znie: Je len jedna správna cesta a ňou je JEŽIŠ KRISTUS. Je to cesta z tmy, do
ktorej sa dostávame skrze hriech v nás, skrze presadzovanie vlastných záujmov, alebo
aj spoločných záujmov, bez Ježiša Krista.
Práve na Neho máme upriamiť svoj pohľad každý deň. Reformácia nevykonala všetko.
Urobila to, čo robil Ján Krstiteľ, keď Ježiša Krista označil za Spasiteľa. Urobila to, čo
robil apoštol Pavel, ktorý si zaumienil nič iné nevidieť medzi ľuďmi, jedine Ježiša Krista, Toho ukrižovaného. Touto cestou sa vydal aj Dr. Martin Luther, keď ukázal, že Svetlo Ježiš Kristus svieti v tme. Osobne mu to prinieslo pokoj a radosť do srdca a cirkvi to
prinieslo pravdu a slobodu.
To, že Svetlo svieti v tme, však neznamená, že už niet tmy. Aj dnes môžeme Pána Ježiša
Krista stratiť z dohľadu, stratiť Ho z očí a upriamiť svoj pohľad do tmy. Aj dnes môžeme blúdiť a, žiaľ, i neraz blúdime jednotlivci aj spoločenstvá v temnote sveta. Sme zamotaní v sieti vlastných hriechov, opantaní ﬁlozoﬁami doby. Reformácia je preto výzvou, aby sme nezabudli, že Svetlo Božej milosti a lásky – Ježiš Kristus, Svetlo sveta –
svieti. Svieti aj do našej temnoty a ukazuje východisko, dáva nádej a nový život. Nemusíme si zúfať, ale všetko trápenie, ťažkosti, nepokoj, obavy a strach, svoju hriešnosť a
slabosti, seba i cirkev, ako aj všetko, čo nás chce odlúčiť od Božej lásky, vkladajme v
modlitbách s dôverou do Kristových rúk. Choďme v Jeho svetle. Poďme k Nemu a priviňme sa k Nemu láskou. Kajúcou a vrúcnou láskou, spievajúc s radostným srdcom:
Svieť, Svetlo, svieť, uprostred sveta tmy, svieť, Bože sám! Amen.
Modlitba: Pane vekov, v tento pamätný deň, keď si pripomíname 500. výročie reformácie,
Ti z celého srdca ďakujeme, že Svetlo evanjelia svieti stále do temnoty nášho sveta. Ďakujeme Ti, že milosť a pravda Kristovho slova mocne zažiarila a ukázala správny smer, ktorým sa má vždy uberať naša viera. Aj my chceme kráčať v šľapajach našich predkov a
nasledovať Pána Ježiša Krista – Svetlo sveta – aby sme mali v každej chvíli svetlo života.
Prosíme, aby Svetlo Jeho pravdy a lásky svietilo aj v celej kresťanskej cirkvi, aby tak plnila
úlohu, ktorú si jej v tomto svete zveril medzi všetkými národmi. Zmiluj sa nad nami, požehnaj deti, mládež, daj múdrosť rodičom a silu starcom, Ducha Svätého kazateľom Tvojho slova, pokoru vysoko postaveným a istotu svojej lásky poníženým a všetkým spolu
ducha pokánia a viery v Tvoju milosť, ktorá je mocnejšia ako smrť. Vo viere nás zachovaj
pre večný život, ktorý nám na dreve kríža vydobyl Pán Ježiš Kristus. Otče náš... Amen.
Pieseň ES č. 315

KVÍZ O REFORMÁCII
Zdroj: Evanjelická Bratislava3/2016

Končí sa veľmi významný rok, v ktorom sme si pripomínali 500. výročie reformácie. Veľa sa o tom písalo, vysielalo a konalo mnoho podujatí. Vyskúšajme si
pamäť a zamyslime sa nad otázkami týkajúcimi sa reformácie.
1. Martin Luther bol vynikajúci hudobník. Hrával na:
a) organe

b) husliach

c) lutne

d) na viacerých nástrojoch

2. Hudobný skladateľ, označovaný aj ako piaty evanjelista, bol:
a) Johann Sebastian Bach b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Juraj Tranovský

d) Antonio Vivaldi

3. Luther sa výrazne podieľal na vypracovaní nového bohoslužobného
poriadku, ktorý sa volá:
a) Nemecká omša

b) Poriadok evanjelických služieb Božích

c) Reformačný poriadok bohoslužieb

d) Reforma rímskej omše

4.V našom súčasnom Evanjelickom spevníku je viac ako desať Lutherových piesní. Ktorá z týchto piesní nie je od Luthera?
a) Ach, Bože, zhliadni z výsosti b) Hrad prepevný
c) Pán Boh sila moja i ochrana moja

d) Z hlbokosti k Tebe volám

5) Slovami: „Tu stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“ vyjadril Luther svoju dôveru v Boha:
a) na sneme v Augsburgu (1530) b) na dišpute s dr. Johannom Eckom v Lipsku
(1519)
c) na sneme vo Wormse (1521)

d) na sneme v Augsburgu (1555)

6) Učenec, ktorý zozbieral a zapísal Lutherove Reči pri stole – a ktorý
pôsobil aj na území dnešného Slovenska – sa volal:
a) Leonard Stöckel b) Conrad Cordatus
c) Matej Bel

d) Jan Amos Komenský

7. V roku 1520 napísal Luther jeden z najvýznamnejších spisov reformácie:
a) O slobode človeka

b) O slobode vyznania viery

c) O slobode kresťana

d) O slobode podnikania

8. Hrad, na ktorom Luther preložil Novú zmluvu do nemčiny, sa volá:
a) Coburg

b) Wartburg c) Marburg d) Würzburg

9. Martin Luther bol pôvodne člen mníšskeho rádu:
a) benediktíni

b) jezuiti

c) františkáni

d) augustíni

10. Ktorý z týchto mysliteľov nebol predchodca reformácie:
a) Jan Hus

b) John Wycliﬀe

c) Johannes Duns Scotus d) Pierre Valdes
Martin Luther „Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto
má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“
1 – c; 2 – a; 3 – a; 4 – c; 5 – c; 6 - b; 7 – c; 8 – b; 9 – d; 10 – c

VÝBER Z PROGRAMOV STV K 500. VÝROČIU
JEDNOTKA:
Utorok 31. 10.
20.30 Luther a ja. Hraný ﬁlm. Príbeh manželky Martina Luthera
1.15

Luther a ja. Hraný ﬁlm. Príbeh manželky Martina Luthera (R)

DVOJKA:
Utorok 31. 10.
15.00 Martin Luther – od reformácie po ekumenizmus. Dokument.
15.30 Slávnostné služby Božie pri 500. výročí reformácie z ev. a. v. kostola v Bratislave-Petržalke. Priamy prenos
20.00 Sviatočné slovo – Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
20.05 Obrazy zo života Martina Luthera. Dokument
20.30 Hrad prepevný – opera o Martinovi Lutherovi. Záznam predstavenia z evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku
21.25 Po stopách Martina Luthera. Cestopis po pamätných miestach reformácie
23.45 Martin Luther – od reformácie po ekumenizmus. Dokument (R)

