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Apoštolovo letné prianie

D

Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša
Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú
nášho Pána Ježiša Krista. Amen. (Ef 6,23-24)

nešné letné obdobie je iné ako
po minulé roky. Leto je časom
dovoleniek, mnohého cestovania
a zaslúženého oddychu. Toho roku však je
leto spojené s mnohými obavami z cestovania kvôli koronakríze. Tiež je ťažko hovoriť o oddychu, keď sme mali nútené voľno
od polovice marca do konca mája a teraz
musíme v práci doháňať. Napriek všetkému nás Božie slovo pozdravom apoštola
Pavla na záver listu Efezským chce viesť aj
k pokoju, ktorý očakávame s letným časom.
Od nášho milého apoštola poznáme
jeho žehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia
a vaše mysle v Kristovi Ježišovi (Fil 4,7)
a k pokoju bratom máme teraz pridanú aj
lásku. Láska je spomenutá dvakrát a môžeme za tým vnímať lásku k blížnym a lásku
k Pánovi Ježišovi – k Pánu Bohu.
Máme zvláštny koronový letný čas a prijímajme teda ako veriaci ľudia nadprirodzený Boží pokoj do všetkých aj nepredvídaných situácií a nechajme cez nás pôsobiť

Božiu lásku, ktorá nezištne miluje blížneho
a z celého srdca, mysle a sily Pána Boha.
Boží pokoj a Božia láska sú veľmi konkrétne
a praktické. Objavujme ich a nechajme Ducha Svätého, aby nám ich daroval v pravý
čas. Môže to byť napr. aj takto: (pokoj) Mali
sme vysnívanú a možno aj zaplatenú dovolenku v zahraničí, ale netrápime sa preto, že
to nevyšlo, lebo máme pokoj Boží. Tešíme
sa, že môžeme byť viac doma a opraviť možno niektorú izbu. Alebo: (láska k blížnemu)
Tým, že sme viac na Slovensku, môžeme
pozvať našich blízkych k nám na návštevu
a urobiť pre nich pohostenie na záhrade.
Ďalej: (láska k Bohu) Tým, že nemusíme veľa
cestovať, ostane nám viac času na čítanie.
Môžeme sa začítať do mnohej duchovnej
literatúry (dá sa požičať v zborovej knižnici)
a samozrejme do Písma Svätého – Biblie.
Nech nám život viery od Boha Otca
a Pána Ježiša Krista daruje mnoho pokoja
a lásky nielen cez súčasné leto.


Michal Findra, zborový farár
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Udalosti v cirkevnom zbore
zmeniť, aby sme žili na Božiu slávu. Po kázni sme si vypočuli aj Pastiersky list bratov
biskupov našej cirkvi.
Služby božie na 2. slávnosť svätodušnú, 1. júna sa konali večer, pretože bol pracovný deň. Ich súčasťou bola aj sviatosť Večere Pánovej. Kázeň slova Božieho, spojená
s príhovorom k Večeri Pánovej, vychádzala
z textu Skutkov apoštolov 20,7-12. Apoštol
Pavol navštevoval cirkevné zbory, prišiel aj
do Troady. Veriaci sa schádzali po domoch.
Zišli sa prvý deň po sobote, teda v nedeľu,
ktorá sa u kresťanov stávala sviatočným
dňom, na pamiatku slávneho vzkriesenia
Krista Pána – tak je to až do dnešných čias.
Zhromaždenie sa konalo pri lámaní chleba
a vyučovaní. Pavol vyučoval večer do polnoci, až do svitania, pretože na druhý deň
už odchádzal. Jeden mládenec, Eutychos,
sedel v okne a zaspal. Spadol z tretieho poschodia a zostal bez života. Apoštol Pavol
zišiel k nemu, s pomocou Ducha Svätého sa
stal zázrak a Eutychos ožil. Potom apoštol
Pavol vyšiel hore, lámal chlieb aj jedol, ešte
dlho im hovoril, až do svitania, vzácne veci
Božie a až tak odišiel. Aj my sme pozývaní
k Večeri Pánovej. Brat farár potom informoval o obmedzeniach pri prijímaní sviatostí.

Zuzana Hybenová
V Prvú slávnosť svätodušnú, 31. mája
sme si pripomenuli zoslanie Ducha Svätého
na apoštolov a vznik cirkvi. Služby Božie sa
konali s prísnymi hygienicko-epidemologickými opatreniami (nik nemohol vstúpiť
do chrámu bez ochranného rúška a každý
si musel dezinfikovať aj ruky). Pri príchode
do chrámu sme dostali výpis z duchovných
piesní Juraja Tranovského: gregoriánske
Veni Sancte Spiritus (Príď k nám Duchu
presvätý). Časť vzácneho textu sme počuli
od brata farára a celý text sme si prečítali
doma. To bol aj úvod ku kázňovému textu
z Listu apoštola Pavla Galatským 5,16, ktorý
nás povzbudzuje žiť podľa Ducha Svätého
a nekonať podľa skutkov tela, o ktorých hovorí 5. kap. vo veršoch 19 – 21. Každý jeden
potrebujeme urobiť svoju revíziu, aby sme
nerobili čo chce telo a čo odporuje životu
podľa Ducha. Ak žijeme podľa Ducha Svätého, svojím životom prinášame aj ovocie
Ducha, ktoré je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť,
krotkosť, zdržanlivosť. Táto slávnosť nám
pripomína našu biedu, ale usmerňuje tiež
k tomu, čo potrebujeme v našom živote
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Za všetko patrí vďaka Duchu Svätému,
ktorý koná. A aj my, v tejto pandémii, ktorá
zasiahla celý svet, môžeme už do chrámu
prichádzať, s pokorou prosiť o odpustenie
hriechov a ako znamenie prijímať telo a krv
Ježiša Krista.
V nedeľu 7. júna sme slávili Svätú Trojicu. V tento sviatok si každoročne spomíname aj na výročie posvätenia nášho popradského chrámu Svätej Trojice. V tomto roku
je to už 185. výročie posvätenia. Pre kázeň
slova Božieho si brat farár vybral text 1. Ján
5,1-12. V úvode sa venoval znovuzrodeniu,
lebo každý kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Podľa toho poznáme, že
milujeme deti Božie – teda svojich blížnych – keď milujeme Boha a plníme Jeho
prikázania. Všetko, čo sa narodilo z Boha,
víťazí nad svetom, kde je veľa zla. Svet premáha tmu, ak verí, že Ježiš je Syn Boží, ten,
ktorý prišiel skrze vodu a krv. Svedčí o tom
Duch, lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi: Duch, voda a krv. Slovo-evanjelium, svedectvo vody a svedectvo krvi sú
prostriedky spásy, ktorými trojjediný Boh
koná dielo spásy medzi nami. Na 185. výročie posvätenia chrámu sme spomínali s veľkou pokorou a vďakou voči Pánu Bohu aj
našim horlivým predkom za krásny chrám.
Brat Rastislav Dindoš prečítal, ako pred
185. rokmi prebiehala slávnosť posvätenia chrámu. Brat farár zaspieval slávnostný
žalm, ktorý bol v deň posvätenia kázňovým
textom. Chválu Pánu Bohu sme vyspievali

v piesni č. 579 a v modlitbe sme ďakovali
za chrám. V tomto roku, v marci, apríli aj
v máji sme mali možnosť pocítiť, čo pre nás
chrám znamená, keď dvere chrámov zatvorila pandémia. Chýbal nám spoločný spev
oslavných piesní v sprievode organa, prednes a výklad Božieho slova bratom farárom
a spoločenstvo veriacich. Ďakujeme bratovi
farárovi Findrovi i ďalším, ktorí prinášali Božie slovo do domácností cez elektronické
média. Aj verejno-právna televízia, rozhlas
i popradská televízia prinášali prenosy služieb Božích a príhovory kazateľov Božieho
slova. Všetkým patrí za to vďaka!
2. nedeľa po Svätej Trojici, 21. júna
bola pre cirkevný zbor slávnostná slávnosťou konfirmácie, keď jedenásť mladých konfirmandov verejne vyznalo vieru
vo svojho Boha a sľúbilo vernosť evanjelickej cirkvi. Na chválu Hospodina bol zaspievaný slávnostný 135. žalm. Božie slovo
pre túto príležitosť vybral brat farár z evanjelia Matúša, 5. kapitoly, ktorá hovorí o Ježišovej reči na vrchu a o blahoslavenstvách,
z ktorých boli vybraté aj konfirmačné texty pre každého konfirmanda. Konfirmačný
príhovor i príhovor k prvému prijímaniu
Večere Pánovej, boli na texty Mt 5. Brat farár povedal, že i na konfirmačnej príprave
vždy čítali text z tohto evanjelia a verí, že
si každý z nich zapamätá svoj text. V príhovore k Večeri Pánovej Ježiš Kristus pozýval
učeníkov k sebe a On dnes pozýva k sebe
aj nás všetkých. Z textu poukázal na tri
3
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pozná naše srdcia aj naše zlyhania, tak ako
to bolo aj pri Petrovi.
V 4. nedeľu po ST, 5. júla, bola kázeň
brata farára založená na texte Mat 7,1-5:
o posudzovaní. Text vyzýva nesúdiť, aby
sme neboli súdení. Vyzýva nás, aby sme sa
vzďaľovali od posudzovania iných. Ľudia sa
navzájom posudzujú priamo i nepriamo.
Príkaz Ježiša Krista je jednoznačný – nesúďte! Chce nás vyslobodiť z posudzovania,
lebo Pán Boh bude súdiť pre večnosť. Text
ďalej hovorí: Prečo bratovi vidíme v oku
smietku a vo vlastnom oku nevidíme brvno? To zlé, čo sami robíme, nevidíme, ale
na iných vidíme aj malé chyby. My sme
hriešni a iných chceme naprávať. Nemáme
byť pokrytci a myslieť si, že sme spravodliví. Musíme ísť do pokánia a to len mocou
Ducha svätého. Pred viac ako 1150 rokmi
ľudia žili v pohanstve. Panovník Rastislav
povoláva solúnskych bratov Konštantína
a Metoda, ktorí priniesli kresťanstvo. Práve v nedeľu 5. júna sme spomínali na ich
príchod.
V pondelok 6. júla sme na Službách
Božích spomínali na 605. výročie upálenia českého teológa a náboženského reformátora Jána Husa. Hus hlásal: „Hľadaj
pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj
pravdu, bráň pravdu až do smrti.“ A on tak
konal. Keď sa ho v Kostnici, kde bol predvolaný, spýtali, či odvolá svoje bludné učenie, on neodvolal. Preto končí ako 45-ročný
na hranici upálením. Bývalý vysokoškolský
profesor, neskôr dokonca rektor pražskej
Karlovej univerzity, ktorý pochádzal z tej
najchudobnejšej rodiny, a predsa vyštudoval za kňaza. Hus rýchlo pochopil, že cirkev
treba očistiť od mnohých bludov, ktorými
kŕmi svojich poslucháčov. Pri rozhorenej
hranici spieval: Kriste, Syn Boha živého,
zmiluj sa nad nami! Popol po spálení hodili do rieky Rýn, aby nič po ňom neostalo.

skutočnosti: Ježiš vyberá miesto a pozýva
učeníkov k sebe – konfirmandi sú pozývaní
k oltáru; učeníkov pozýva, aby boli v jeho
blízkosti – a tak je to aj pri Večeri Pánovej;
hovorí Božie nadpozemské veci a tak ich
učí – On sa pri Večeri Pánovej prihovára
svojím, za naše hriechy obetovaným, telom
v oblátke a krvou vo víne. Po spovedných
otázkach, modlitbe a všeobecnom rozhrešení, konfirmandi pri oltári prijali osobné
rozhrešenie a prvý raz aj Večeru Pánovu
a stali sa tak dospelými členmi cirkevného
zboru. Podobne pristúpili k oltáru a Večeri
Pánovej aj rodiny konfirmandov. Radostným spevom hymny Hrad prepevný bola
slávnosť konfirmácie ukončená.
V pondelok 29. júna sme sa stretli
vo večerných hodinách v chráme pri príležitosti Sviatku apoštolov Petra a Pavla.
V kázni slova Božieho sa brat farár venoval
apoštolovi Petrovi na základe textu Luk
22,34 a Sk 2,14. Zdôraznil, že podstatný je
Pán Ježiš. Bez Neho nebolo by apoštolov,
ani nás kresťanov. On je zvrchovaný Pán,
4
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Biblické vzdelávanie
preberali jednotlivé udalosti popisované
v ďalších kapitolách až po 36. kapitolu. Všetci, ktorí čítame Božie slovo, poznáme, čo popisujú tieto kapitoly, ale výklad brata farára
obšírne jednotlivé deje vysvetlil. Na posledných dvoch hodinách v júni mohli účastníci
vidieť aj filmové spracovanie priebehu života Jákoba a Ézava.
Ďakujeme bratovi farárovi za biblické
vzdelávanie a tešíme sa na pokračovanie
po letných prázdninách.

Zuzana Hybenová
V októbri 2019 sa začali konať biblické
hodiny, a to 24. kapitolou 1. Knihy Mojžišovej. Keď už bol Abrahám starý, poslal svojho
sluhu, aby išiel vybrať ženu pre syna Izáka.
Nechcel mu vybrať ženu z dcér Kanaáncov,
medzi ktorými bývali. Poslal ho do jeho
vlasti, k jeho príbuzenstvu. Sluha tak urobil
a priviedol mu Rebeku, dcéru Betúélovu.
Izákovi s Rebekou sa narodili dvaja synovia
Ézav a Jákob. Na biblických hodinách sme

Zatvorený kostol a predsa nie prázdny
naše sestry, sme kostol upratali. Ďakujeme
za ochotnú pomoc.
Obe činnosti v našich chrámoch ukázali, že cirkev je živé spoločenstvo, ktoré
vie používať a zveľaďovať svoje priestory
na Božiu oslavu. Z myšlienky starostlivosti o naše kostoly vznikol následne podnet
na zborovom presbyterstve, obnoviť zbierky na potreby kostola, vždy druhú nedeľu
v mesiaci. Dávame tieto zbierky do láskavej
pozornosti.

Michal Findra
Od polovice marca do konca mája sme
mali naše kostoly zatvorené a zdalo sa, že
cirkevno-zborový život ustal. Nie je to celkom pravda. V tých našich kostoloch sa diali
pravidelné stretnutia aj keď len s pár účastníkmi. Poväčšine to bol brat farár so synom
a kostolníci. Nahrávali sme videozáznam
kázne Božieho slova, modlitieb a požehnania pre náš youtube kanál a pre televíziu Poprad. Vždy to boli
veľmi vzácne momenty.
V Popradskom kostole sme sa však stretávali
aj k inej práci. Keďže bol
kostol prázdny, rozhodli sme sa urobiť nutné
vysprávky omietok a po
nich výmaľbu. Dali sme
sa pracovať svojpomocne. Poväčšine traja naši
starší bratia vykonali
murárske a maliarske
práce a potom na jednej brigáde, kde boli aj
5
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Návšteva
Michal Findra

a keby sa aj vojna strhla proti mne, aj
vtedy dúfam.
Jedno som prosil od Hospodina, to
žiadať budem:
môcť bývať v dome Hospodinovom
po všetky dni svojho života,
vidieť láskavosť Hospodinovu a kochať sa v Jeho chráme.
Lebo ma skryje vo svojom stane v deň
pohromy,
schová ma v skrýši svojho stánku,
vyvýši ma na skalu.
Neviem ako ostatní, ale ja som bol
veľmi dotknutý. Prišlo mi: Však sme
prišli povzbudiť nášho spolubrata
v nemoci a tu on potešuje nás Božím
slovom. Aká vzácnosť a pevná dôvera
v Pána Boha – Hospodina.
Prajeme nášmu bratovi farárovi Jankovi
Bakalárovi hojnosť milosti od Pána Ježiša,
a podľa rozhodnutia Najvyššieho mocnej
uzdravujúcej ruky Božej. Myslime v modlitbe nielen na neho a jeho rodinu, ale aj
na nemocných v našom zbore.

Posledné obdobie som častejšie navštívil
môjho kolegu v oltárnej službe v našom
zbore Janka Bakalára. Kvôli vážnej chorobe je pripútaný na lôžko a ostáva len v domácnosti. Vždy sa spolu modlíme. V kruhu
najbližších prežívame vzácne spoločenstvo
nielen medzi nami, ale aj s našim Spasiteľom – Pánom Ježišom Kristom.
Z jednej z návštev mi utkvelo v mysli
vzácne povzbudenie. Padla medzi nami
výzva k modlitbe, a ešte pred tým prosba
o povzbudenie Božieho slova. Vtedy sa
ozval Janko a začal citovať s pamäti 27.
žalm:
Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?
Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho
sa mám ľakať?
Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby
mi zožierali telo,
utláčatelia a nepriatelia moji potknú
sa a padnú.
Keby sa rozložil proti mne tábor, moje
srdce sa nebojí;

Slávnostné Služby Božie v Bardejove
Ž 95,1-2.5. Na základe obrazu mora a pevniny , prúdov vôd a brehov povedal k tomu
4 odpovede a 4 posolstvá pre náš kresťanský život.
1. Brehy spútavajú silu a živelnosť mora.
Vierouka cirkvi tiež chráni vieru a z nej
plynúci život. Množstvo biblických
miest učí dôležitej pravde, že viera
nie je uchránená od nebezpečenstva
deformácií. Vierouka dáva spoľahlivé
brehy našej viere. Vyzýval: odnesme si
do svojho života prvé posolstvo, že vierouka našej cirkvi chráni aj našu vieru,

Zdroj: EPST
V Bardejove sa 28. júna konali slávnostné
Služby Božie k 490. výročiu Augsburského
vyznania. Práve toto vyznanie dalo i pomenovanie našej cirkvi. Generálny biskup
Ivan Eľko vo svojom vystúpení zdôraznil, že
stredobodom Služieb Božích je Pán Ježiš
Kristus, ktorý je aj stredobodom a zmyslom
nášho života a jestvovania cirkvi. Žijeme
z Jeho slova a čím oslovuje Božie slovo
v týchto slávnostných momentoch?
Svoje vystúpenie založil na texte
6
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aby sa nezdeformovala na poverčivosť,
sebaklam, či modloslužbu.
2. Množstvo biblických miest nás učí ďalšej pravde. Je nezmyselné sústreďovať
sa na stále precíznejšie formulovanú
vierouku, keď samotná viera chradne
a vyhasína. Nemá veľký zmysel budovať brehy, keď pomedzi ne už netečie
žiadna voda. V čase rodiacej sa evanjelickej cirkvi v 16. storočí si naši reformační otcovia nekládli ako najdôležitejšiu
úlohu formulovať vierouku. Na najvyššie
miesto bol postavený Ježiš Kristus, viera v Neho a z viery plynúci život. Druhé
posolstvo, že prízvukovanie samotnej
vierouky bez živej viery a povedomého
kresťanského života sa mení na cirkevníctvo, zákonníctvo a formalizmus.
3. Brehy dávajú prúdom vody smer. Pri čítaní augsburského vyznania je vidno, že
ten prúd vody, ktorý Vyznaním akoby
preteká, má svoj počiatok v dávnych,
dobre známych a spoľahlivých prameňoch. Predovšetkým z biblického svedectva o osobe a diele Pána Ježiša Krista.
Odnesme si do svojho života 3. Posolstvo: Kto augsburské vyznanie považuje
za svoje, ten je ním spojený s tými najlepšími a najzdravšími biblickými, apoštolskými a ranokresťanskými tradíciami
cirkvi.
4. Brehy, strácajúce sa v diaľke naznačujú, akým smerom budú ďalej mohutné
prúdy vôd tiecť. Augsburské vyznanie
vo svojej dobe jasne ukázalo, akým
smerom veriť, uvažovať a žiť ďalej. Nech
ľudská duša a celá cirkev žije z Božieho
slova. Nech je čím najďalej od formálneho náboženstva a mechanicky vykonávaných náboženských úkonov, že si pred
Bohom môže niečo zaslúžiť. Odnesme
si do svojho života 4. Posolstvo: Máločo nás tak nástojčivo a vrúcne pozýva

ku Kristovi a povzbudzuje k osobnému i spoločnému pokániu a k zmene
životného kurzu ako naše augsburské
vyznanie.
Žalmista vyznáva, že Bohu patrí more –
naša viera a Bohu patrí aj pevnina – naša
vierouka. Naše augsburské vyznanie chráni
našu vieru a z nej plynúci život pred zdeformovaním. Chce, aby medzi jeho brehmi
prúdila živá viera a povedomý kresťanský
život jednotlivého človeka a celej cirkvi. Augsburské vyznanie nás denne volá k Pánovi
Ježišovi Kristovi a povzbudzuje k autentickejšiemu kresťanského životu. Sme Bohu
vďační za generáciu wittenbergských reformátorov, tvorcov augsburského vyznania. Sme Bohu vďační za našu evanjelickú
konfesiu, vyjadrenú v augsburskom vyznaní a v ďalších Symbolických knihách našej
cirkvi. Sme Bohu vďační za 490 rokov jestvovania našich cirkevných zborov na Slovensku okolo Augsburského vyznania. Sme
Bohu vďační za našu cirkev dnes. Nech je
dnes i zajtra nami všetkými vzdávaná úcta,
chvála, vďaka, česť a služba Trojjedinému
Pánu Bohu. Amen.
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Spomienka na Otta Víznera.
Zdroj: EPST
V tomto roku si pripomíname 100.
výročie narodenia prekladateľa Symbolických kníh evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. O. Vízner bol
evanjelický farár a jeden z predstaviteľov obrodného procesu v roku 1968.
V prvých rokoch po skončení 2. Svetovej
vojny vyšiel z Bohosloveckej fakulty podnet
na vydávanie slovenského prekladu výberu
z Lutherových spisov. Bol oslovený O. Vízner, či by sa nepridal k tomuto podujatiu.
On prisľúbil a hneď začal prekladať Formulu svornosti a ďalšie spisy. V roku 1962
bol prekladateľ O. Vízner zatknutý a Krajský
súd v Banskej Bystrici prekladanie Symbolických kníh pokladal za vysoko nebezpečnú trestnú činnosť. Na naliehanie obhajcu
si Najvyšší súd vyžiadal odborné posudky
od dekana Husovej fakulty v Prahe. Na základe posudkov súd vyriekol, že Symbolické knihy a ich preklad nezakladá trestnú

činnosť. Symbolické knihy boli omilostené,
ale ich prekladateľ bol odsúdený za trestný
čin podvracania republiky k trestu odňatia
slobody na 14 mesiacov. Ako vedľajší trest
mu uložil zákaz činnosti vo funkcii duchovného na päť rokov. Symbolické knihy sú
nielen naše cenné dedičstvo, ale aj norma
orientácie našej viery aj do budúcnosti.
V októbri 1990 bol O. Vízner súdne rehabilitovaný, ale rehabilitácie sa nedožil, lebo
Pán ho povolal vo februári 1990 po jeho
poslednej kázni v rodisku v Ľubietovej.
Nech je a zostane vydanie Symbolických
kníh pamätníkom práce brata Otta Víznera.
Z EPST vybrala ZH.

Augsburské vierovyznanie –
Magna charta luteránstva.
šírili myšlienky reformácie. Ľudí sa zmocnila túžba po návrate k čistému Božiemu
slovu. Cisár prichádzal s pevným rozhodnutím uhasiť oheň, ktorý sa rozhorel medzi katolíkmi a protestantmi. Uvedomoval
si, že myšlienky reformácie už nezastaví
mocenským a násilným spôsobom, preto
cisárskym dekrétom, vydaným v roku 1530,
zvolal popredných predstaviteľov ríše
na všeobecný snem. Miestom rokovaní sa
mal stať Augsburg – druhé najstaršie mesto
Nemecka, založené cisárom Augustom.
Prívržencov reformácie Karol V. vyzval,

Zdroj: Evanjelický východ
Už 490 rokov je Augsburské vierovyznanie nosným teologickým základom
evanjelikov. Zo spisu, ktorý mal pôvodne
slúžiť iba na obhajobu reformných zmien,
uskutočnených v cirkvi, sa stalo obsiahle
konfesionálne dielo Magna charta luteránstva nielen v Nemecku, ale po celom svete.
Keď sa cisár Karol V. vracal po 9. Rokoch z bojísk do Nemecka našiel celkom
inú krajinu. Teologická univerzita vo Wittenbergu sa stala centrom, z ktorého sa
8
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aby mu v Augsburgu písomne predložili
svoje vyznanie viery, čo bol z jeho strany
neočakávaný ústretový krok. Saský kurfirst
Ján, prívrženec reformácie, poveril wittenberských teológov Luthera a jeho spolupracovníkov Jonesa, Bugenhagena a Melanchtona zostavením jasného a biblicky
podloženého stanoviska a v akých bodoch
učenia a vonkajších cirkevných obradoch
sa rozchádzajú s postojom rímskej cirkvi.
Teológovia nezaháľali a pustili sa do práce,
aby už koncom marca v meste Torgav kurfirstovi Jánovi odovzdali náčrt vieroučných
článkov, ktoré sa stali známymi ako Torgavské články. Následne sa spoločne s kniežaťom a jeho sprievodom vydali na cestu
do Augsburgu, žijúcemu prípravami
na nastávajúci snem. Martin Luther,
postavený Wormským ediktom
mimo zákon, sa na rokovaniach v Augsburgu nemohol zúčastniť osobne.
Reformátorovi pod ríšskou kliatbou
delegácia nedokázala zabezpečiť
úplnú bezpečnosť, keďže mu mohol
ktokoľvek beztrestne siahnuť na život. Spolupracovníci ho 15. apríla
vysadili na hrade Coburg – panstve
saského kurfirsta. V bezpečí pevnosti
a z odstupu mal sledovať priebeh ríšskeho snemu..
Pôvodne zamýšľal každý protestantský ríšsky stav predložiť cisárovi
svoje vlastné pripomienky. Časom
však prevládol názor, že bude lepšie a pre evanjelikov výhodnejšie, ak
podajú spoločné vyhlásenie. Začala
sa náročná práca na formulácii textu,
ktorou poverili Filipa Melanchtona.
Snažil sa zachovať čistotu evanjelia,
ale bral aj ohľad na zachovanie jednoty celej západnej cirkvi, preto volil
zmierlivý tón, text neustále menil a vylepšoval. Prejavil nesmiernu trpezlivosť

pri zisťovaní názorov všetkých zainteresovaných strán. Jeho úsilie bolo úspešne
zavŕšené. Znenie vierovyznania podpísala
väčšina nemeckých kniežat a zástupcovia
slobodných kráľovských miest, ktoré sa hlásili k protestantizmu.
Melanchton udržiaval dennodenný
písomný styk s Lutherom, aby s ním konzultoval každé doplnenie a opravu textu.
Svoje postoje sa snažil čo najviac zosúladiť
s Lutherovými. Keď Lutherovi na Coburg
doručili prvý návrh vyznania viery, po prečítaní neskrýval radosť a ocenil diplomatické schopnosti F. Melanchtona. Luther sa
za augsburské vierovyznanie modlil, o čo
ho prosil aj Melanchton.

Alegória prvých 21 článkov Augsburského
vyznania od Václava Hollara
9
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Na sneme rástlo napätie, keď pápežov
legát predniesol dlhú reč, v ktorej napomenul evanjelikov, aby rátali s cisárovou
nemilosťou, ak sa v otázkach viery „znova
nevrátia“ k Rímu. Melanchton mal obavy,
ale Luther nebol znepokojený. Modlitby ho
napĺňali istotou, že Boh sa o všetko postará
a reformačné snahy privedie k víťazstvu. 25.
Júna 1530 vierovyznanie čítali v nemeckom
jazyku takmer 2 hodiny.
Confesio Augustana - augsburské vierovyznanie má 28 článkov, rozdelených
na 2 skupiny. Prvá časť predstavuje učenie
protestantov, založené na 3 ekumenických
ranokresťanakých vyznaniach viery. Prvých
21 článkov augsburského vierovyznania
je pokladaných za spoločné, a teda „nie
sporné“ s rímskou cirkvou. Až zvyšných 7
článkov v druhej časti AV menuje sporné
témy a vysvetľuje špecifické zmeny v teológii a praxi, ktoré boli v rozpore s chápaním
rímskou cirkvou: prijímanie Večere Pánovej pod obojim – chleba a vína, manželstva
kňazov, zrušenie omšovej obete, chápanie
úradu biskupa atď.
Rímski teológovia na protestantské vierovyznanie reagovali tým, že predložili Konfutáciu – odmietnutie, vyvrátenie z pozície
rímskej cirkvi a Johannes Eck – Lutherov
protivník ju odovzdal cisárovi. Vzápätí cisár
vyhlásil luteránske stanovisko za vyvrátené
a nariadil, aby sa Konfutácii všetci podriadili, a to aj tí, ktorí podpísali Melanchtonovo
vyznanie. Keď si to prečítal Luther, položil
si otázku: „Stačilo, že sme vyhlásili základ

viery a ponúkli pokoj, ale ako sme si len
mohli myslieť, že ich aj obrátime k pravde?
Cisár sa úplne priklonil k rímskej pozícii. Luteránom nebolo dovolené, aby si zobrali
ani len kópiu Konfutácie, pokiaľ ju neboli
ochotní akceptovať.
Protestanti panovníkovej požiadavke
podriadiť sa Konfutácii odmietli vyhovieť.
Ako odpoveď vypracoval Melanchton z poverenia Saského kurfirsta Apológiu – obranu AV. Keď ju 22. Septembra predložili
cisárovi, odmietol ju prijať, a tak Wittenberčania z mesta odišli.
V kontraste s Melanchtonom vyžaroval
z reformátora pokoj a dôvera v to, že Božia
milosť nie je závislá od priebehu historicko-politických udalostí, do ktorých protestanti vkladali také nádeje. Vedel, že Božia
milosť spočíva len a len na Kristovi, preto
bol napriek nepriaznivému vývoju situácie
plný dôvery. Vyvrátenie AV cisárom znamenalo koniec nádejí na zmierenie medzi
luteránmi a rímskymi katolíkmi, Od tohto
momentu sa od seba teologicky aj organizačne ešte viac vzdialili. Pozitívne môžeme hodnotiť, že ríšsky snem v Augsburgu
pomohol stabilizovať luteránsku podobu
reformácie a definitívne formuloval luteránske učenie. Augsburské vierovyznanie sa
stalo najvplyvnejším zo všetkých luteránskych vyznaní viery a najdôležitejším dogmatickým základom protestantizmu. Svoj
význam má však dodnes, aj po 490 rokoch
– ak cirkev stojí na jeho princípoch, nemôže
sa jej stať, že sa odkloní od Božieho slova.

Znak ryby
označením? Patrí vari šofér do nejakého
rybárskeho spolku?
Ryba je starodávny symbol kresťanstva
– asi dvetisíc rokov staré tajné znamenie, podľa ktorého sa kresťania navzájom

Z materiálov BTM
Každý si určite všimol na niektorých
autách symbol rybičky na kapote auta.
Čo to znamená? Čo sa skrýva za týmto
10
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porušenia vzťahu medzi človekom a Bohom – naším Stvoriteľom. Svet sa približuje
ku okraju priepasti. Vojny, násilie, nenávisť,
zloba, závisť... – vo veľkom či v malom – to
sú len niektoré dôsledky strateného spojenia s Bohom. Mnohí ľudia nenachádzajú
zmysel svojho života, prepadajú zúfalstvu,
trápia sa... žijú bez cieľa. Zablúdili a stratili
sa. Týmto smutným stavom sveta netrpí len
človek, či už si to uvedomuje alebo nie, trpí
tým aj samotný Boh.
A preto do ľudskej beznádeje prichádza
Božia pomoc, Boh začína svoju záchrannú
akciu. Posiela na svet svojho jediného Syna
– Ježiša, ktorý sa stal človekom: ... Syn prišiel,
aby hľadal a spasil to, čo bolo zahynulo. (L
19,10)
Ježiš Kristus žil na našej zemi pred zhruba dvetisíc rokmi. Žil ako človek, hoci bol
Boží Syn. Konal zázraky, uzdravoval, kriesil z mŕtvych, učil. Ukazoval ľuďom cestu
k Bohu. A vo chvíli, keď zomrel na kríži,
bola z Božej strany záchrana dovŕšená. Ježiš sám bol bez hriechu, Boh však na neho
vložil hriechy všetkých ľudí. Zomrel teda
namiesto nás. No jeho záchranné dielo sa
smrťou na kríži nekončí, lebo Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ježiš žije! Aj dnes! A ten, kto
ho prijme – kto si privlastní jeho obeť a uverí jeho posolstvu – nájde stratenú cestu
k Bohu, nájde zmysel svojho života.
Kríž a ryba. Kríž – to je miesto Božej záchrany. Na kríži sa rozhodlo o spáse ľudstva. Preto nie je jedno čomu verím. Alebo
presnejšie – v koho verím. Základná otázka
môjho života teda znie: komu ja osobne
dôverujem?

Mramorový kameň s nápisom nájdený v Efeze
spoznávali v čase prenasledovania. Za týmto znakom – rybičkou – sa ukrýva grécke
slovo ‚ICHTHYS‘, ktoré aj v preklade znamená ryba, avšak súčasne obsahuje začiatočné
písmená spoločného kresťanského vyznania: Ježiš Kristus Boží Syn, Spasiteľ.
Ichthys (ΙΧΘΥΣ, grécky ryba) sa dá čítať
ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ. V origináli Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός,
Σωτήρ, Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.
Ióta	(i) je prvé písmeno v Iésús, grécky Ježiš
Chí	(ch) je prvé písmeno v Christós,
grécky Kristus a tiež pomazaný
Théta	(th) je prvé písmeno v Theú t. j.
Θεοῦ, to znamená Boží, genitív
od Θεóς, Theós –Boh
Ypsilon	(u) je prvé písmeno v huiós t. j.
Υἱός, grécky Syn
Sigma	(s) je prvé písmeno v sótér t. j.
Σωτήρ, grécky Spasiteľ.
V prvých storočiach, v časoch Rímskej
ríše, kládli kresťania práve na toto vyznanie
hlavný dôraz. Oni neverili len tak ‚v niečo‘,
ich viera bola založená na osobe Ježiša Krista Spasiteľa-Záchrancu.
Záchranca prichádza na pomoc vo vážnom nebezpečenstve. Potrebujeme však
dnes nejakého záchrancu? Načo? Dnes si
predsa každý vystačí sám! Alebo nie? Desivé správy, ktoré k nám každodenne prichádzajú prostredníctvom médií, dávajú
tušiť, že sa s ľudstvom deje niečo hrozné.
Už Biblia nás upozorňuje na dôsledky
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že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí
v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby
odsúdil svet, ale aby ho spasil.( J 3,16-17)

Ryba sa nemôže utopiť, pretože voda
je jej živel. Naším živlom by mal byť život
vo viere, život s Bohom. Bez Boha sme ako
ryba na suchu. Lebo tak Boh miloval svet,

Dve krídla slovensko-slovanskej kultúry
Rastislavova bezprecedentná iniciatíva
v polovici 9. storočia sa realizuje na úrovni
nadnárodných vzťahov a interpretuje sa
protirečivo – sakrálne: obracia sa na Rím,
aby sa vymanil spod závislosti Franskej ríše
(sekulárne); riešenie napokon hľadá v spojení s Carihradom. Vyvážený prístup však
ponúka sama Nová zmluva.
Skutky apoštolov nikoho nenechajú
na pochybách, keď rozprávajú príbeh prvej
evanjelizácie národov – o zázraku prekladov do cudzích jazykov.
V druhej kapitole Skutkov apoštolov je
zaznamenaný príbeh (udalosť) fyzicky sprevádzaný hlukom vetra, keď galilejskí evanjelisti prehovoria k príslušníkom rozličných
národov v Jeruzaleme, ktorí im rozumejú
(vymenované sú rôzne národnosti: Parti,
Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie,
Judska, Kapadokie, Pontu, Ázie, Frýgie,
Pamfýlie, Egypta, prechodne bývajúci Rimania, Židia, Kréťania, Arabi). Demonštruje sa tak predbabylonský stav jednoty reči
a sluchu – otváranie úst a otváranie ucha
– tak sa plnia predpoklady a podmienky

Vincent Šabík, zo Slovenských pohľadov
12/19 vybrala Soňa Slahová
Keďže náš ľud od pohanstva sa odvrhol
a kresťanského zákona sa drží, učiteľa nemáme takého, ktorý by nám v našom jazyku
pravú vieru kresťanskú vysvetlil, aby sa aj iné
strany, to vidiac, pripodobnili nám. Tak nám
pošli, vladyka, biskupa a učiteľa, lebo od Vás
na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza.
(Posolstvo Rastislavovej misie Michalovi III.
do Carihradu.)
Rastislav (Rastic), ktorý vládol veľkomoravským Slovákom medzi rokmi 846 – 871
ako jeden z prvých európskych panovníkov
v rámci kristianizácie, pochopil význam jazyka a reči, bázu integrácie kristianizácie
a kulturalizácie v médiu rodnej reči, keď
sa tento proces v Európe presadzoval
ešte výlučne v jazyku latinskom, gréckom
a hebrejskom (podľa Jánovho evanjelia
19:19-20 sa odvodzujú od trojnápisu rímskeho vladára Piláta na Kristovom kríži
Ježiš Nazaretský – kráľ židovský). Vladyka
Rastislav robil všetko možné, aby sa Božie
slovo prekladalo do staroslovenčiny, ale
aj aby tento nový počin slúžil ako príklad
pre ostatné národy. Taká trúfalosť! (Za ňu
potom zaplatil vypálením očí a smrťou.)
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z Otčenáša „sanctificetur nomen tuum“, ktorú sv. Cyril správne preložil „da sventitsja
imja tvojo“, teda nech sa svätí Tvoje meno,
a nie „posväť sa meno Tvoje“.
Prekladanie je náročné umenie, ktoré
predpokladá významové kontexty a súvislosti. Nijaký jazyk nie je ako druhý, ani
slovenčina a čeština, hoci nášmu jazyku sa
právom priznáva stredová pozícia medzi
slovanskými jazykmi. O to plodnejší je medzijazykový kontext, ktorý si ako prvý kultúrny národ uvedomovali antickí Židia, ktorí
svoje posvätné písmo postupne prekladali
do gréckeho jazyka, do najvyspelejšieho
jazyka filozofie a politiky. Tento preklad
sa volá Septuaginta – prvý najdôležitejší
prekladateľský projekt sveta, ktorý na pokyn egyptského panovníka realizovalo 70
učencov z Jeruzalema v Alexandrii, vtedy
hlavnom meste kultúry sveta.
Ako vidíme, s výnimkou nadprirodzeného zásahu účinkovania Kristových apoštolov, za písomnými formami prvých textov
vždy stoja aj sekulárni mocnári ako iniciátori, ktorí formujú nie len ideu, ale vytvárajú
aj organizačné predpoklady materializácie ducha. A tu treba vidieť aj miesto vladára Rastislava v procese inkulturalizácie
kristianizácie, spolu s Michalom III., ktorý
jasnozrivou prezieravosťou poveril solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda realizovať
poslanie, o ktoré ho požiadal veľkomoravský panovník – takže až spolu tvoria krídla
procesu realizácie historickej úlohy architektúry pilierov Európy.

zmysluplného chápania medzi ľuďmi. Táto
zázračná udalosť však v Jeruzaleme neprebieha ako samozrejmá, aj tu sa demonštruje
babylonský fenomén počiatočného chaosu
ba až ošiaľu, ktoré poukazujú na problém
chápania a prekladania, tlmočenia v medzinárodnej a medzikultúrnej komunikácii,
a to nielen kedysi ale aj dnes – keď po zlyhaní esperanta – pokúša sa anglický jazyk
opäť postaviť babylonskú vežu, zadefinovať
sa ako jazyk Európy.
Ak sa ešte aj v časoch Rastislava v Európe
uplatňovala najmä latinčina ako cirkevné
esperanto, aj keď si náš vladyka našiel, čo
i len načas druhé krídlo grécko-slovanských
bratov. Ich model akoby oveľa neskôr zopakoval napr. pokus augustiána Martina
Luthera. Luther preložil Bibliu do modernej nemčiny a akiste aj preto si vyslúžil exkomunikáciu. Veď mnohí mu vyčítali túto
‚trúfalosť‘ prekladu, ktorý dodnes Nemci
korigujú z hľadiska súčasných potrieb.
(Martina Luthera u vyspelých Germánov
takto pripomína evanjelický profesor z bratislavských Palisád Igor Kišš).
Ešte dlho trvalo, kým 2. vatikánsky koncil
v roku 1962 akceptoval národné liturgické
jazyky, hoci už podľa citovanej fascinujúcej
scény prvého vystúpenia apoštolov, všetky
ľudské jazyky sa mohli stať médiom Božieho slova, a to i napriek prekladateľským
nedostatkom a chybám, ako sa i nedávno konkretizovala otázka, či máme prosiť
Boha, aby neuvádzal človeka do pokušenia
pretože takto chybne prekladáme prosbu

Kde je tých deväť? (L 17,17)
ďakuje Ježišovi za zázrak, ktorý sa pri ňom
stal. – „A kde sú deviati?“ O tých už nič nečítame. Sú jednoducho spokojní so svojím
uzdravením? Spokojní s tým, že opäť budú
prijatí do sociálneho spoločenstva?

From „The Good Seed“ App
Desať bolo očistených, desať bolo uzdravených od svojho malomocenstva. Ale len
jeden sa vracia k Ježišovi. Oslavuje Boha,
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Pri pohľade zvonku – vďačnosť robí rozdiel medzi týmto jedným a tými deviatimi!
Nevďak svetom vládne! Ale aká je primeraná vďačnosť, keď nám Boh v živote robí
dobré! A koľko dôvodov máme na to, aby
sme Mu ďakovali!
V určitom zmysle všetkých desať uverilo
v Ježiša. Ježiš predsa už predtým vykonal
neslýchané zázraky. Dokonca vzkriesil mŕtvych. Preto Mu dôverovali, že aj ich môže
uzdraviť od ich choroby.
Aj tých deväť prosilo o Jeho milosrdenstvo; aj oni poslúchli Jeho slová, vydali
sa na cestu ku kňazom a boli uzdravení

od svojej choroby. Ako uzdravení sa vracajú do pozemského života – ale na rozdiel
od toho jedného sa v tých deviatich vnútorne nič nezmenilo!
Ten jeden, ktorý sa vracia, nachádza skrze svoju vieru osobný vzťah k Ježišovi, Záchrancovi. Viera tých deviatich nemá túto
vlastnosť, zostáva stáť pri uzdravení tela.
Nepriťahuje ich k Tomu, ktorý ich uzdravil,
nevedie k uzdraveniu duše.
„A kde sú deviati?“ Som azda aj ja jedným z nich? – Alebo sa môžem spoznať
v tom jednom, ktorý bol nielen uzdravený,
ale tiež aj zachránený?

W. M. Paul Young: Eva
druhých a ponížiť ich. Uctievame peniaze
a z umenia robíme propagandu.
Boh nás stvoril tak, aby sme rástli telom
i duchom a v hĺbke srdca boli ako deti.
Smutné je, že zlo nás mnohých núti zanechať detské zmýšľanie a predčasne zostarnúť. Boh sa ale k nám prihovára vľúdnym
hlasom a nabáda nás k obnoveniu dôvery,
ponúka zmierenie a sľubuje, že nás neopustí, hoci Božia láska nás neuchráni pred
dôsledkami vlastného konania. Predpokladom pravej lásky je slobodná vôľa, ale Boh
pred nami svoju tvár nikdy neskryl. Tvorstvo je najkrajšie Božie dielo a človek zázrak
nad všetky zázraky.
V závere tejto knihy sú spomenuté tri
ženy, ktoré svojím osudom obsiahnu dejiny
ľudstva. Prvá dostala prísľub, že privedie
na svet potomstvo – matka Eva. V živote
druhej sa ten prísľub naplní – Mária, matka Ježišova. Tretia je nevesta, s ktorou sa
sľúbený potomok naveky zjednotí – cirkev.
Keď dozrie čas, príde Boh Syn a privedie
nevestu – cirkev na najhonosnejšiu svadobnú hostinu, po akej túži celé tvorstvo. Boh
sľuby splní!

Anna Chábová
V dňoch, keď sme museli byť doma kvôli
koronavírusu, častejšie sme siahli po knihe.
Aj ja som prečítala knihu, ktorá sa mi veľmi
páčila, a preto som vypísala z nej niekoľko
myšlienok:
Večerom sa zbehol celý kozmos, tancujúce svetlá, zuneli milióny hudobných
nástrojov, všetko sa hnalo za Svätým hlasom a priložili ruku k Stvoriteľovmu dielu.
Sláky voňali myrhou a santalovým drevom
a sprevádzali hymny vzdialených hviezd.
Pieseň pravdy a nádeje, pieseň o darovaní
a odpúšťaní. Boh, ktorý je svetlo, objíma
všetko tvorstvo vo vesmíre a ono sa ocitlo
v tesnom objatí Božej lásky.
Nesmiernosť jedinečnej podstaty Božej
sa prejavila vo dvojici – žene a mužovi –
ktorí sú od prírody predurčení žiť tvárou
v tvár s Otcom, Synom i Duchom Svätým.
Bez viery v Božiu podstatu, my ľudia, vnášame do stvoriteľského diela smrť a moc
odovzdávame do pazúrov šeliem sveta
politiky. Túžbu po jednote, ktorá pochádza
od Boha, nahrádzame žiadostivosťou obrať
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Dve kázne, ktoré sa musia kázať
V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni,
nech príde ku mne a napije sa.“ J 7:37
z nich. Veď zákon len vyvoláva smäd a jeho
jediným účelom je vydesiť srdcia. No evanjelium len napája, rozradostňuje, oživuje
a potešuje svedomia. Teraz, aby evanjelium
nevytváralo len lenivých obžierajúcich sa
kresťanov, ktorí si myslia, že nemusia byť
dobrí, vraví zákon starému Adamovi: „Nehreš! Buď dobrý! Prestaň to robiť! Rob tamto!“
Keď toto svedomie vníma a vie, že zákon je
viac ako nič, človek sa vydesí. Potom musíš
počuť učenie evanjelia. Ak si zhrešil, počuj
Krista učiteľa, ktorý hovorí: „Poď ku mne.
Nedám ti zomrieť od smädu, ale dám sa ti
napiť.“ Zbožným srdciam sa určite veľmi
páčila tato reč, takže ľud povedal: „Beda,
ak by sme to len vedeli skôr!“ Skutočne,
ak by to učili v mojej mladosti mňa, ja, dr.
Luther, by som svojmu telu ušetril mnoho
trápenia a nestal by som sa mníchom. Ale
teraz, keď máme túto kázeň, bezbožný svet
ňou opovrhuje. Oni však netrpeli v horúcom kúpeli potu, ktorým sme ja i ďalší prešli. Preto, keďže nezažili tieseň svedomia,
opovrhujú ňou, lebo nemajú smäd. Preto
začínajú so sektami a zápalom. Platí: Ten,
kto neokúsil horké, nepripomína si sladké.
Tým, ktorí nikdy neokúsili smäd, tento nápoj nechutí. Smäd je dobrý čašník a hlad je
dobrý kuchár. Ale ak nie je žiaden smäd, nič
nemá dobrú chuť, nech je to akokoľvek dobré. Podobne, učenie zákona je dané, aby sa
v ňom ľudia kúpali a potili sa v zákone ako
v saune a pretrpeli strach a tieseň. Nasýteným a spokojným evanjelium dobre nechutí. Ale nechajme ich. Nie im je určená táto
reč. Veď je to kázeň pre smädných, ktorým
hovorí: „Nech prídu ku mne. Ja ich osviežim
a dám sa im napiť.“

Martin Luther
Človeka, ktorý dokáže dobre rozlíšiť zákon a evanjelium, môžeme právom nazvať
doktorom. Lebo zákon a evanjelium sa musia rozlišovať. Zákon má vystrašiť a spôsobiť,
že ľudia, hlavne tí suroví a krutí, sa začnú báť
a zúfať si, až kým si neuvedomia, že nedokážu robiť to, čo zákon žiada konať, alebo
získať milosť, takže si zúfajú. Veď to sa nestane, že by oni mohli získať milosť. Ako mi
raz povedal dr. Staupitz: „Klamal som Bohu
viac ako tisíckrát, že sa chcem stať dobrým,
ale nikdy som to neurobil. Preto nebudem navrhovať, že sa polepším, pretože viem, že to
nedokážem splniť; už nechcem viac klamať.“
Takto to bolo aj so mnou: Pred obrátením
som sa vážne chcel stať dobrým – ale ako
dlho to vydržalo? Len kým som slúžil omšu.
O hodinu som bol horší ako predtým. Takto
to ide ďalej, až pokiaľ sa človek úplne nevyčerpá a nemusí povedať: „Presuniem Mojžiša, zákon i snahu byť dobrý na iné miesto
a zostanem verný inému kazateľovi, ktorý
hovorí: ,Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete,
ja vás občerstvím‘“ – a nech sú ti slová „poďte
ku mne“ vzácne. Tento kazateľ neučí, že si
schopný milovať Boha. Nehovorí ti, čo máš
robiť a ako máš žiť. Keď to nedokážeš, nepovie ti, že sa aj tak musíš stať dobrý a byť
spasený. To je iná reč ako učenie Mojžišovho zákona, ktorý sa zaoberá len skutkami.
Zákon hovorí: „Nehreš. Choď a buď dobrý.
Rob toto a toto.“ Ale Kristus hovorí: „Vezmi.
Ty nie si dobrý, ale ja som bol dobrý za teba.
Tvoje hriechy sú odpustené.“ Človek musí tieto dve kázne učiť a žiť podľa nich súčasne.
Lebo nie je správne, ak sa človek drží jednej
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Detská mluvnica

Večerné letné
kľakanie

Pavel Lenko (časopis Zvon ECAV Hybe)

Milan Rúfus

Prvá moja postieľka - drevená bola kolíska
A keď mi už malou bola
Užíval som si veľkú posteľ
Ktorú mi mama hriala
Iste to bola Božia vôľa

Rosničky holé vo večernej rose.
Z oblaku ako kapor z rybníčka
vyplával mesiac.
Jeho svetlo kosé
loviacim sovám hreje vajíčka.

Hrejivý dych matky dával mi
Teplo i úsmev
Veď preto prvé slovo bolo mama, potom oco
A neskôr slová s nepoddajným „e-R“

Už stŕplo všetko v náhlom užasnutí,
akoby Boh len teraz stvoril svet.
A duša chutí ako deťom chutí
chvíľa, keď majú na jazýčku med.
Tam hore pršia iskry Božej dielne.
Z nákovy, ktorá nevyrazí tón.
Pretože mlčí nevysloviteľné.

Šťastie a pohladenie - to mamina náruč
Ľanový závin čo objímal ma k pohode
Ak tomu mamin chrbát
Nikdy neviezol som sa v kočíku a ani vo vozíku
Tešil som sa len sánočkám vŕzgajúcimi po
mrazivom sniežiku

Aj ticho utíchne.
Až potom zaznie zvon
a začne hĺbiť noc, už beztak hlbokú.

Z jari - v máji zakladala sa
Tradičných druhov úroda
Hybská švábočka, kapusta
V záhradke do polievky zelenina
Oráčina obsiata ovsom jarcom a v jeseni žitom,
Tak sa menovali obilniny hybským jazykom

A rosou, ktorá padla na lúky,
život a smrť si idú po boku.
A ako milenci sa držia za ruky.

Lúky raz kosili sa - v júli
Kým tráva bola zelená
Blízke — pri dome dvakrát
Ak mládza v daždi požehnania
Súca bola – narastená
Na lúkach - pri lúčnom sena hrabaní
Spálňou mi bola ľanová plachtička
Prevesená na kriačku
A uspávankou bol spev mám
I žien z východňarských podkriváňskych lúk
Tak veru, vo veku mojich päť či šiestich rokov
Poznal som všetky chotárne studničky
Z nich, do hlineného krčiažka načieral som
Neraz pramenitej vodičky
Bo smäd pri sena hrabaní
I trávy kosení, keď rosy už nebolo
Glg vody bol nadto žiadaný
16
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Koľko len stodôl tých na hybských lúkach stálo
Zmizli v nenávratne
Ako jarky z vody po veľkých búrkach v lete
Gazdom boli ony záložnými dvormi
Naša mladosť videla ich
Sťa romantické zdoby

Príkazy Božie i dobré ľudské zvyklosti
Pripomínali nám pamätať, že šesťdesiat,
sedemdesiat
Či okrúhlych osemdesiat je pred nami za
nami

V pamäti ostali mi ohníky
Na ktorých vrela večera
Varená v hrnci z hliny
Čo pre väčšiu výdrž
Opásal ho drotár tenkými drôtami

Rodinné zázemie láskou a prácou tvorené
Pre šťastie detí a kruh rodiny
Nebránilo nám verejnému životu
Blízkym i vzdialeným byť prospešní
Žiaľ, že iba poniektorí
Sme aj Bohu ostali verní

Neraz aj kypela - na ohníku
Zo suchých halúzok
Voňala údeným s lohazou či krúpami
So švábočkou a domácou zeleninou - na
jedenie zrelou
Pochúťkou lepšou bola ako vymýšľanec
z Hilton hotelov

Čím zanechali sme čistú stopu?
Čo záverom prajem všetkým ľuďom
dobrej vôle?
Nezabúdať na predkov svojich
V Najvyššieho veriť a plniť Jeho prikázania
Mať tým nádej, že vo večnosti Božej
Nebudeme sami.

Také boli detské roky a prázdniny čo voľná
nemali
Učili nás kosiť, hrabať
Všemožne pomáhať
V spomienkach ostali noci spania
Na novom sene v stodole košiari

Pozvania
Pozvanie na rozhlasové
služby Božie:
V nedeľu 23.8.2020 sa budú z nášho kostola v Poprade vysielať v priamom prenose
Služby Božie na 11. nedeľu po Svätej Trojici. Pozývame členov nášho zboru aj hostí,
aby prišli a poslúžili radostným spevom. Je
potrebné prísť o 8:45, aby sme nerušili začiatok prenosu.

To ono senko zo všakových bylín
Mámilo nás, že zaspali sme skôr než ľahli
Taký bol život môj i iných
V pokore, to z vôle Božej
Prozreteľnosti
Keď škola v meštianke skončila
I vekom sme dozreli
A Prozreteľnosť Božia životu smer dala údelom
Vrstovníkom rozísť sa svetom I do krajiny
širokej poslala

Pozvanie
k čítaniu:

Zo srdcom boľavým nad tými
Čo už skôr odišli
Do večnosti, tak verím Božej
Stali sme sa dospelými
Výchovou viac cirkevnou ako obecnou

Na fare máme v knižnici aj k zakúpeniu
nové tituly. Zbierka kázní od brata biskupa
Uhorskaia: Kto sa postará o cirkev?, Pamätná kniha pri 125.výročí posvätenia kostola
v Kežmarku: Nový evanjelický kostol, Nové
vydanie nášho vyznania: Augsburské vyznanie a Zbierka kázni brata farára Greša: Žalmy
na kazateľnici.

Pre mnohých údel života
Bol plavbou lode na búrlivom mori
Mnohokrát zmätení zo scestných učení
Ideológií
17

Zborový list

Pozvánka
Hľadáme šikovných
chlapcov a dievčatá,
ktorí sú ochotní podrobiť sa vojenskému
výcviku. Budeme sa zlepšovať v boji proti
nepriateľovi, vyrobíme si vlajky a erby,
zúčastníme sa rytierských hier a možno
budeme pasovaní za rytierov a korunovaní.

Kedy: 3. 7., 10. 7. a 17. 7. 2020

Kde: V zborovej miestnosti na Ulici 1. mája, Poprad
od 7:00 do 08:00 stretávanie a ukončenie okolo 16:00 podľa inštrukcií
Tešia sa na vás Boží bojovníci z besiedky
Bližšie informácie na tel. čísle 0904 548 821
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Blahoželáme
jubilantom

Vypísané z matrík za mesiace
máj – jún 2020
V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s:
Beátou Lachovou (58), Zuzanou Olšavskou
(84), Dušanom Gregom (70) a Michalom
Copušom (91).
Boli pokrstené deti: Tomáš Bušek, Tomáš
Diňa a dospelý Marek Hronský
Konfirmovaní boli: Richard Ceperko, Timea Červeňová, Tomáš Farkašovský, Peter
Friga, Silvia Grillingová, Emma Ilčíková, Timotej Ilčík, Denis Ivan, Timotej Tobias Kubinec, Samuel Lauff a Maximilián Tomeček
Do manželského stavu vstúpili: Marek
Kopko a Pavlína Gancarčíková

Júl
Rybanská Lenka
Šimonovičová Mária
Frniak Juraj
Dindošová Marta Ing.
Gadová Ľuboslav
Mereyová Marta
Beráts Eugen Ing.
Hanzely Vladimír
Ilavská Kveta
Fatrsíková Elena

August
Profantová Irena
Hanzelyová Helena
Križan Ján
Ngo Tien Ing.
Antolíková Mária
Ševčíková Marta
Scholtzová Anna
Hudáková Zuzana
Pastrnáková Anna
Ilavský Ľubomír Ing.

P

rajeme Vám nielen slnkom
prežiarené letné dni, ale
hlavne prežiarené Božou
prítomnosťou, ochranou
a požehnaním. Nezabudnime na to,
čo nás ten zvláštny čas naučil. Nemyslime už viac len na seba, ale aj
na druhých a prinášajme im Božie
posolstvo o láske, radosti, pokoji
a spasení. Nech nám v tom Pán Boh
pomáha! 
Redakcia ZL.

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Cirkevného zboru ECAV v Poprade. Adresa:
Námestie sv. Egídia 8/17. Tel. kontakt do farského úradu: 052/7895872.
e-mail: poprad@ecav.sk, www: ecavpp.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Ing. Michal Findra, zborový farár (tel.: 0903/602902).
Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Valeková a Mgr. Lucia Dindošová
Spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová, Alena Chlebovcová.
Vopred ďakujeme za vašu láskavosť, ak sa rozhodnete vydávanie časopisu podporiť finančným darom.
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Rozpis služieb Božích
a ďalších cirkevno-zborových aktivít
Júl
5. Ne
6. Po
12. Ne
19. Ne
26. Ne

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

-

Poprad, 4. nedeľa po Svätej Trojici (sviatok Konštantína a Metoda)
Stráže, 4. nedeľa po Svätej Trojici
sviatok Majstra Jána Husa
Poprad, 5. nedeľa po Svätej Trojici
sviatosť Večere Pánovej
Poprad, 6. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, 7. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 7. nedeľa po Svätej Trojici

August
2. Ne
9. Ne
16. Ne
23. Ne
30. Ne

09:00
10:30
09:00
09:00
10:00
09:00
09:00
10:30

-

Poprad, 8. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 8. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, 9. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, 10. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa pokánia)
sviatosť Večere Pánovej
Poprad, 11. nedeľa po Svätej Trojici (rozhlasové Služby Božie)
Poprad, 12. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 12. nedeľa po Svätej Trojici

Na našej web stránke w w w.ec avpp.sk
alebo v podcastoch si môžete vypočuť záznam zo Služieb Božích
cca o 6 hodín po ich konaní.

Podľa usmernia vlády Slovenskej republiky
na Službách Božích dodržujeme tieto opatrenia:

nosíme
rúško

dezinfikujeme
si ruky

vetráme
kostol

