
Čas prázdnin a dovoleniek

	Konečne	 je	už	tu.	Mnohí	nedočkavo	čakali	na	čas	prázdnin	a	dovoleniek.	
Najmä	naše	deti	sa	tešili	na	prázdniny.	Ale	aj	pracovníci	v	školstve	už	túžili	po	
zaslúženom	voľne	na	zregenerovanie,	zrelaxovanie,	načerpanie	nových	síl	do	
nového	školského	roka.	Ale	tešíme	sa	aj	my	ostatní.	Teraz	je	čas,	aby	sme	spo-
malili	svoje	tempo.	Zastavili	sa.	Vypli.	Našli	si	čas	na	seba	a	svoju	rodinu.	Aby	
sme	strávili	spolu	niekoľko	dní	alebo	týždňov	a	prežili	pekné	chvíle,	ktoré	nás	
ponesú	v	ťažkých	dňoch.	Aby	sme	prečítali	knihy,	ktoré	sme	si	odkladali	na	
túto	chvíľu.	
	Aj	čas	prázdnin	a	dovoleniek	je	Boží	dar	a	je	na	nás,	ako	s	ním	naložíme.	Že-

lám	si,	aby	nám	tento	čas	nepretiekol	medzi	prstami,	ale	aby	to	bol	dobre	vyu-
žitý	čas.	
	Nech	 vás	 dobrotivý	 Boh	 ochraňuje	 na	 všetkých	 vašich	 cestách,	 pri	 práci		

i	odpočinku,	v	súkromí	i	v	spoločnosti.	Nech	Vás	naplní	radosťou	a	vďačnos-
ťou	za	všetky	krásne	chvíle	a	možnosti,	ktorými	disponujeme.	Keď	máme	te-
raz	viac	času,	zahrňme	do	svojich	príhovorných	modlitieb	aj	našich	priateľov	
a	známych,	na	ktorých	nám	počas	školského	roka	nezostáva	toľko	veľa	času.	
Ďakujme	Bohu	za	nich.	Vložme	ich	do	láskavých	Božích	rúk,	aby	čas	prázdnin	
a	dovoleniek	bol	aj	pre	nich	požehnaný	čas.

Dr. Libor Bednár 
zborový farár
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DVD	Zo	175.	VýročiA	posVäTeNiA	chráMu

uDAlosTi	V	cirKeVNoM	ZBore

Rastislav Madáč

pamiatku	 posvätenia	 nášho	 chrá-
mu	sme	si	pripomenuli	30.	mája	2010,	
okrem	 iného	aj	slávnostným	koncer-
tom	 nášho	 zborového	 spevokolu	 a	
jeho	 hostí.	 pri	 tejto	 príležitosti	 náš	
cirkevný	zbor	vydal	pamätné	DVD	z	
tohto	 jedinečného	koncertu,	 na	 kto-
rom	sú	zaznamenané	rôzne	skladby	v	
podaní	nášho	spevokolu	pod	vedením	
dirigentky	 eriky	 Blažkovej.	 Na	 DVD	
uvidíte	 taktiež	 vystúpenia	 sólistov,	
našich	detí,	 a	 prednes	 básne	 „o	du-
chu	svätom“	v	podaní	Vincenta	Blaž-
ka,	ev.	farára	v.	v.,	ktorá	je	z	jeho	vlast-
nej	tvorby.	Brat	farár	Blažko	je	tiež	au-

tor	scenára	k	celému	tomuto	progra-
mu.	
Na	DVD	sa	nachádzajú	aj	tri	bonu-

sové	materiály,	a	to:	fotogaléria	z	kon-
certu,	dokument	z	TV	poprad,	ktorý	
táto	 regionálna	 televízia	po	koncerte	
odvysielala	 a	 prezentácia	 starých	 fo-
tiek	 so	 stručnou	 históriou	 výstavby	
chrámu,	ktorú	spracoval	brat	zborový	
farár	libor	Bednár.	
Veríme,	 že	 predstavené	 video	 po-

slúži	 ako	 pekná	 spomienka	 na	 milú	
príležitosť,	ktorou	určite	bolo	175.	vý-
ročie	posvätenia	nášho	chrámu.	cena	
tohto	DVD	je	5	€	a	môžete	si	ho	kúpiť	
na	 farskom	úrade	alebo	v	kostole	pri	
vchode.

l. mája
sa	v	Klenovci	konalo	8.	valné	zhro-

maždenie	spoločenstva	evanjelických	
žien	 (seŽ).	Zišlo	sa	na	ňom	viac	ako	
300	 účastníkov	 zo	 všetkých	 seniorá-
tov.	 pod	 heslom:	 „Neboj	 sa,	 lebo	 ja	
som	s	tebou!“	(iz	41,l0)	sa	niesol	celý	
sobotný	deň	počnúc	úvodnou	pobož-
nosťou,	 taktiež	 pracovná	 časť	 zhro-
maždenia	i	popoludňajšie	služby	Bo-
žie	s	prislúžením	sviatosti	Večere	pá-
novej.	Na	tomto	podujatí	boli	prítom-
né	aj	štyri	sestry	z	nášho	cZ,	ktoré	sa	
vrátili	duchovne	obohatené	a	povzbu-
dené	veľkou	láskou	a	pohostinnosťou	
klenovských	evanjelikov.	

7. – 9. mája
sa	v	 prešove	uskutočnila	 12.	misij-

ná	konferencia	evanjelizačného	stre-
diska	(eVs).	hlavná	téma	konferencie	
bola	„úzka	cesta“	 (Mt	7:	 13-14).	pred-
nášateľmi	boli	vzácni	hostia	ako	curt	
A.	Westman	 z	Nórska,	Tom	Brock	 z	
Minneapolisu	 v	 usA,	 Michal	 Klus	 z	
Třinca,	stanislav	Kaczmarczyk	z	čes-
kého	 Těšína	 a	 ďalší.	 prednášky	 boli	
zamerané	 na	 rôzne	 životné	 situácie,	
ako:	úzkou	cestou	v	rodine,	v	práci	a	
medzi	priateľmi,	v	cirkevnom	zbore	a	
v	osobnom	vzťahu	k	Bohu.	
V	sobotu	popoludní	 sa	 konali	 šty-

ri	 rôzne	 zamerané	 semináre.	 Všetky	
boli	zaujímavé,	vybrať	bolo	potrebné	



len	 jeden.	 Z	 nášho	 cZ	 sa	 konferen-
cie	 zúčastnilo	 11	 účastníkov.	Ďakuje-
me	Tatranskému	seniorátu,	ktorý	za-
bezpečil	 odvoz	 a	 dovoz	 autobusom	
do	prešova	 i	do	Klenovca.	organizá-
tori	obidvoch	podujatí	pripravili	hod-
notné	a	duchovne	obohacujúce	pod-
ujatia.	prosíme,	nech	pán	Boh	žehná	
prácu	seŽ	i	eVs.	

14. a 16. mája
Nedeľa	po	Vstúpení	býva	v	našom	

cZ	 tradične	 vyhradená	 konfirman-
dom.	 13	 mladých	 	 ľudí	 už	 v	 piatok	
večer	 pred	 svojimi	 rodičmi,	 krstný-
mi	i	starými	rodičmi,	aj	pred	prítom-
nými	 členmi	 cZ	 sa	osvedčilo,	 že	 ich	
konfirmačná	príprava	nebola	zbytoč-
ná.	V	nedeľu	na	službách	Božích	sláv-
nostne	vyznali	 svoju	vieru	a	obnovi-
li	 krstnú	 zmluvu.	 Zahrňme	 do	 svo-
jich	modlitieb	aj	týchto	mladých	kon-
firmandov	a	prosme,	aby	pána	Ježiša	
prijali	za	svojho	spasiteľa	a	svojim	ži-
votom	kráčali	spolu	s	Ním.

30. mája
sme	 si	 pripomenuli	 pamiatku	 175.	

výročia	posvätenia	popradského	chrá-
mu.	Brat	 farár	v	kázni	sprítomnil	ra-
dosť	vtedajších	evanjelikov,	ktorú	za-
žívali	 v	 novom	 posvätenom	 chráme.	
spomínali	sme	aj	na	ťažkosti	a	problé-
my,	ktoré	stavbu	chrámu	sprevádzali,	
ale	Božia	pomoc	a	silná	viera	predkov	
dokázala	stavbu	dokončiť	a	dodnes	je	
dominantou	námestia	a	miestom	kde	
evanjelici	oslavujú	svojho	Boha.	pro-
síme	v	modlitbách,	aby	si	stále	viacerí	
nachádzali	cestu	do	chrámu	a	potre-
bu	stretávať	sa	a	žiť	s	pánom	Bohom.	

V	 popoludňajších	 hodinách	 sa	 v	
chráme	 konal	 koncert	pri	príležitos-
ti	pamiatky	posvätenia	chrámu.	spe-
vom	a	hudbou	bol	oslavovaný	Trojje-
diný	Boh	a	vyjadrená	vďaka	za	chrám	
aj	za	horlivosť	a	silu	viery	našich	pred-
kov,	ktorá	im	v	ťažkých	časoch	pomá-
hala	budovať	tento	Boží	stánok.	Vďa-
ka	 patrí	 aj	 všetkým	 tým,	 ktorí	 tento	
koncert	 pripravili	 i	 všetkým	účinku-
júcim.	

6. júna
V	prvú	 nedeľu	 po	 sv.	Trojici	 pod-

večer	sa	v	zborovej	miestnosti	cZ	ko-
nal	 klavírny	 koncert	 organizovaný	
radoslavom	 Bednárom	 z	 popradu-
-Veľkej.	okrem	neho	zahrali	skladby	
svetových	majstrov	hostia	Š.	iľaš	a	G.	
stanková.	 svoje	 majstrovstvo	 pred-
viedla	 aj	 J.	 saráková.	 Zaspievali	 A.	
lichvárová,	 e.	 endreszová	 a	 r.	 Bed-
nár	s	klavírnym	sprievodom	e.	Blaž-
kovej.	prítomní	zažili	príjemné	chvíle	
pri	povznášajúcej	hudbe	a	speve.	

27. júna
si	 cZ	 pripomenul	 10.	 výročie	 čin-

nosti	 seŽ	 v	 popradskom	 cZ.	 služby	
Božie	mali	slávnostný	charakter:	káz-
ňou	slova	Božieho	poslúžila	sestra	fa-
rárka	Ľ.	sobanská,	seniorátna	koordi-
nátorka	seŽ.	po	službách	Božích	sa	v	
zborovej	miestnosti	konala	beseda	so	
sestrou	farárkou	o	službe	žien-farárok	
v	našej	cirkvi.



Z. Hybenová 

V	júni	naši	žiaci	ukončili	návštevu	
školy	a	začali	sa	im	očakávané	prázd-
niny.	Každý	má	u	nás	možnosť	učiť	sa,	
navštevovať	školu.	Ale	nie	všade	je	to	
tak.	Ako	je	to	v	eritrei,	v	jednej	z	afric-
kých	krajín,	kde	pôsobí	a	pomáha	Mi-
sia	na	Níle?	
eritrea	je	malá	krajina	s	3,75	milión-

mi	obyvateľov.	po	30	ročnej	vojne	zís-
kala	vroku	1991	nezávislosť.	onedlho	
si	však	pohraničný	konflikt	s	etiópiou	
vyžiadal	ďalšie	obete.	od	pohraničnej	
vojny	zostáva	vojenská	služba	stálym	
spoločníkom	mladých	mužov	a	žien.	
strážia	100	km	dlhú	hranicu	krajiny.
Škola,	 ktorú	vedie	Misia	 na	Níle	v	

meste	Adi	Quala,	leží	v	úrodnej	južnej	
časti	 krajiny.	 storočia	 bola	 táto	 časť	
ovládaná	veľkostatkármi.	Aby	si	udr-
žali	 moc,	 znemožnili	 svojim	 podda-
ným	akékoľvek	vzdelávanie.	Misia	sa	
v	roku	1964	odvážila	otvoriť	malú	zá-
kladnú	školu.	Jej	vznik	a	rozvoj	nebol	
ľahký.	Dnes	je	už	známa	v	celej	eritrei	
ako	 jedna	 z	 najlepších	 škôl.	 ponúka	
vzdelávanie	 srdca	a	 rozumu	viac	ako	
1	200	deťom	.	Vždy	viac	rodičov	chce	
poslať	svoje	deti	na	túto	školu,	ale	viac	
už	škola	prijať	nemôže.	V	triedach	je	
až	po	75	detí	a	zvyšovať	tento	počet	už	
nemožno.	Škola	však	aj	napriek	veľko-
sti	tried	vykazuje	nadpriemerne	dob-
ré	výsledky.	V	pridruženom	študent-
skom	 internáte	 žije	 80	 detí,	 ktorých	
tam	poslala	eritrejská	vláda,	napr.	si-
roty,	ktorých	rodičia	zomreli	na	AiDs.	
Za	 uplynulých	 viac	 ako	 40	 rokov	

prešli	 touto	 školou	 tisíce	 detí.	Mno-
hé	 z	 nich	 sú	 dnes	 na	 zodpovedných	
miestach	 v	 štátnej	 správe	 a	 v	 spo-
ločnosti	 ako	 inžinieri,	 lekári,	 vládni	
úradníci	a	pod.	Zriedka	sa	stane	pra-
covníkom	Misie,	aby	pri	návšteve	ne-
jakého	 úradu	 nestretli	 bývalého	 žia-
ka.	 Avšak	 ich	 najväčším	 prianím	 je	
viesť	túto	misijnú	školu	ako	kresťan-
skú	školu.	To	neznamená	len	hodiny	
náboženstva	 v	 rozvrhu.	 Znamená	 to	
vychovávať	 deti	 tak,	 aby	 z	 nich	 boli	
verní,	zodpovední,	usilovní	a	dôvery-
hodní	ľudia	–	ľudia,	ktorí	sú	schopní	
byť	ostatným	príkladom.	Aj	preto	za-
čínajú	vyučovanie	 každý	deň	pobož-
nosťou	na	nádvorí	školy.
pracovníci	Misie	na	marcovej	kon-

ferencii	 v	 liptovskom	Mikuláši	 pro-
sili	 pomôcť	 týmto	 žiakom	 so	 zabez-
pečením	 písacích	 potrieb	 a	 zošitov.	
preto	 seŽ	 vyhlásilo	 zbierku	 pod	 ná-
zvom	 „Desaťcentovú	 a	 viac	 centovú	
zbierku“,	do	ktorej	sa	zapojili	členovia	
zborového	spevokolu	a	Modlitebného	
spoločenstva	a	 touto	 formou	zozbie-
rali	84	eur	(2	530	sk),	za	ktoré	sa	kú-
pili	potrebné	veci.	ochotne	sa	zapojili	
aj	mládežníci	a	niektorí	ďalší	cirkev-
níci	písacími	potrebami	a	anglickými	
rozprávkovými	knihami.	Táto	iniciatí-
va	sestier	a	bratov	bola	skutočne	prí-
kladná	a	naozaj	teší.	
prosme	 v	 modlitbách,	 nech	 pán	

Boh	 žehná	 prácu	 v	 eritrei,	 aby	 žiaci	
získavali	 dobré	 školské	 vzdelanie	 na	
pôde	kresťanskej	výchovy.	prosme	aj	
za	naše	deti,	aby	sa	rady	vzdelávali	a	
aby	z	nich	vyrastali	dobrí	kresťania!	

KresťANsKá	ŠKolA	V	eriTrei



po	ceste	smerom	od	Bytče
cválajú	kone	s	kočiarom.
V	ňom	dvaja	zamyslení	muži
vezú	sa	lesným	chotárom.
Jeden	z	nich	–	Juraj	Thurzo,	palatín,
druhým	je	jeho	dvorný	kazateľ
učený	muž	eliáš	láni.	idú	spečatiť	lutherovu	musiu,
nesenú	čistou	zvesťou
pánovho	evanjelia:
Milosťou ste spasení
zásluhami Krista Pána!
A	Boh	požehnal	dielo	našich	otcov.
Dodnes	tu	trvá	s	Božou	pomocou.

len	jeden	muž	–	ten	v	kočiari
prežíval	všetko	v	tichom	pokání.
svoj	žalospev	vyspieval	v	piesni:
Ač mne Pán Bůh ráči  trestati.
Dožil	sa	iba	48	rokov,	
no	koľko	bolo	požehnaných	krokov,
ktorými	meral	cestu	s	pánom.
pre	dobro	svojej	milovanej	cirkvi.	
Bolestne	sa	chápe	jeho	pieseň,
vanie	z	nej	tŕňová	tieseň,
ale	i	úžas	srdce	pokorí
keď	sa	do	jeho	duše	ponorí:
- Jeho metlu, mne pametnou,
rád líbati budu ...
i	nám	dnes	zneje	jeho	pokánie
ako	v	ňom	duša	bojuje:
- I proč se smutíš, a proč mne rmoutiš, 
duše truchlá?
Ten	refrén	zostane	výzvou,	
že	dušu	nevyliečiš	trýzňou,
ale	tým,	čo	v	svojom	pokání
vyznáva	v	piesni	sám	eliáš	láni:
- Ty sám, Pane, vzhlédniž na mne,
k Tobě volám verne!
 
Vincent Blažko (venované 400. výročiu Žilinskej synody)

Ty	sáM,	pANe,	VZhléDNiŽ	NA	MNe



Z úvodného slova generálneho bis-
kupa ECAV na Slovensku k publikácii 
„Akty a závery – zákony a ustanovenia 
Žilinskej synody“, SNK 2010 

cirkev	sa	stáva	viditeľnou	tam,	kde	
sa	zvestuje	slovo	Božie,	prisluhujú	sa	
sviatosti,	 tam,	 kde	 má	 svoje	 učenie,	
vierovyznanie	 a	 organizáciu.	 Zákla-
dom	vierovyznania	evanjelickej	cirkvi	
a.	v.	je	písmo	sväté,	chápané	v	duchu	
symbolických	 kníh,	 najmä	Augsbur-
ského	vyznania	z	roku	l530.	
Z	tohto	základu	vychádzali	tvorco-

via	prvých	zákonov	cirkevného	ústav-
ného	 života,	 preto	 v	 histórii	 evanje-
lickej	 cirkvi	 a.	 v.	má	Žilinská	 synoda	
nezastupiteľné	miesto.	cirkevný	his-
torik	Ján	Mocko	o	nej	povedal:	„sláv-
nejšieho	 a	 pamätnejšieho	 dňa	 ťažko	
by	 bolo	preukázať	v	minulosti	 cirkvi	
našej	nad	deň	jej	zriadenia	a	osamo-
statnenia“.	
Žilinská	synoda	kodifikovala	všetko	

snaženie	našich	predkov	od	začiatku	
šírenia	reformácie	až	po	úplné	vyhra-
nenie	svojbytných	pozícií	evanjelikov	
na	území	dnešného	slovenska.	V	čase	
zasadnutia	synody	mali	naši	predko-
via	za	sebou	takmer	100-ročnú	prácu	
na	vinici	pánovej.	stúpenci	lutherov-
ho	učenia	 iniciovali	obnovu	kresťan-
skej	 cirkvi	 na	 území	 dnešného	 slo-
venska.	
evanjelici	 nemali	 hneď	 vlastné	

ústredné	 zriadenie.	 cirkevné	 zbory	
boli	organizované	podľa	biblickej	zá-
sady	všeobecného	kňazstva	a	spočiat-
ku	cirkevné	zbory	pracovali	samostat-

ne.	postupne	si	evanjelickí	kňazi	a	la-
ici	(svetskí	funkcionári)	uvedomovali	
svoju	svojbytnosť	a	začali	sa	stretávať	
na	 kongregáciách,	 spoločných	 zhro-
maždeniach,	z	ktorých	sa	neskôr	vy-
vinuli	 seniorátne	 konventy	 a	 stali	 sa	
zárodkom	novej	cirkevnej	správy	–	se-
niorátov.	evanjelickí	duchovní	sa	usi-
lovali	 zaviesť	 jednotu	 učenia	 služieb	
Božích	a	vyvíjali	 snahu	vymaniť	 sa	z	
právomoci	katolíckej	vrchnosti.	
od	polovice	 16.	 storočia	 sa	 vyvíjal	

v	 uhorsku	 aj	 tretí	 stupeň	 evanjelic-
kej	cirkevnej	správy	–	superintenden-
cie	(biskupstvá).	prví	superintenden-
ti	nemali	plné	biskupské	práva,	mali	
právo	vizitovať,	ale	nemali	právo	ordi-
novať.	právo	ordinovať	pririekla	supe-
rintendentom	až	Žilinská	synoda,	do-
vtedy	boli	kandidáti	kňazského	úradu	
ordinovaní	v	Nemecku.	
priaznivé	 podmienky	 pre	 osamo-

statnenie	 evanjelikov	 od	 jurisdik-
cie	rímskokatolíckych	biskupov	a	ar-
cidiakonov	 nastali	 v	 roku	 1608,	 keď	
uhorský	 snem	 v	 Bratislave	 uzáko-
nil	závery	Viedenského	mieru	z	roku	
1606.	evanjelici	sa	mohli	samostatne	
organizovať	na	najvyššom	stupni	cir-
kevnej	správy	a	voliť	si	vlastných	bis-
kupov.	 Tieto	 zákonné	 články	 mohlo	
voviesť	do	života	len	cirkevné	zákono-
darné	zhromaždenie	–	synoda.	
Zrealizovať	samostatný	život	evan-

jelikov	 a	 vytvoriť	 ich	 samostatnú	
právnu	 organizáciu	 sa	 podujal	 hor-
livý	evanjelik,	palatín	 Juraj	Turzo.	Za	
miesto	 konania	 synody	 bola	 vybratá	
Žilina	a	synoda	sa	konala	od	28.	do	30.	

ZáKoNy	A	usTANoVeNiA	ŽiliNsKeJ	syNoDy	



Ingeborg Paulínyová 

„Bol	som	hladný	a	dali	ste	mi	naj-
esť“.	 pod	 týmto	 biblicko-kresťan-
ským	mottom	vznikla	v	 januári	2008	
v	lohmare	pravidelná	výdajňa	potra-
vín	pre	chudobných.	Štátne	podpory	
v	 Nemecku	 už	 nepokrývajú	 mesač-
né	 výdavky	 na	 životné	 náklady,	 naj-
mä	pre	dôchodcov,	nezamestnaných	a	
ich	deti.	Nožnice	medzi	chudobnými	
a	bohatými	sa	aj	 tam	čoraz	viac	 roz-
tvárajú.	
Ako	prejav	lásky	k	blížnemu	sa	spo-

jili	všetky	evanjelické	a	katolícke	cir-
kevné	zbory,	z	jednotlivých	častí	mes-
ta	lohmar	a	dohodli	sa	na	tomto	eku-
menickom	 projekte.	 Miestnosti	 po-
skytol	katolícky	farský	úrad	sv.	Jána	v	
lohmare	-	centre.	

pri	 tejto	 aktivite	 si	 uvedomili,	 že	
nestačí	potraviny	len	vydávať,	ale	tre-
ba	sa	s	ľuďmi	kontaktovať	a	vzájomne	
spoznávať.	preto	jednu	miestnosť	vy-
členili	ako	„cafeteriu“,	kam	ľudí	v	nú-
dzi	pozývajú	na	šálku	kávy	a	zákusok	
a	pritom	poskytujú	rôzne	rady.	
potraviny	získavajú	ako	dary	z	po-

travinárskych	obchodov,	od	obyvateľ-
stva	a	rôznych	spolkov.	Do	tohto	pro-
jektu	je	zapojených	80	dobrovoľných	
pracovníkov,	ktorí	potraviny	zvážajú,	
balia	a	raz	týždenne	(v	utorok	popo-
ludní)	vydávajú.	„lohmarský	stôl“	po-
skytuje	 potraviny	 len	 pre	 ľudí	 v	 nú-
dzi,	ktorí	sa	preukážu	potvrdením	od	
mestského	úradu.	V	 súčasnosti	 pod-
porujú	200	rodín,	čo	je	asi	600	osôb.	Z	
toho	je	asi	40	%	detí	a	mladistvých.		
Konfirmačná	mládež	a	deti,	ktoré	pri-

lohMArsKý	sTôl	-	poTrAViNy	pre	chuDoBNých

marca	 1610.	 Ústredné	 postavy	 Žilin-
skej	synody	boli	palatín	Juraj	Turzo	a	
senior	eliáš	láni.	Účastníkmi	synody	
boli	farári,	seniori	a	laici	(zástupcovia	
šľachty,	 kráľovských	 miest)	 z	 desia-
tich	stolíc	dnešného	slovenska.	syno-
dáli	prijali	16	prvých	synodálnych	zá-
konov	evanjelickej	cirkvi	a.	v.	a	zria-
dili	pre	 10	stolíc	dnešného	slovenska	
tri	 superintendencie	 –	 Nitriansku,	
Brezniansku	 a	 Bytčiansku.	 súčasne	
zvoli	 prvých	 troch	 superintendentov	
(biskupov).	
Žilinská	synoda	bola	udalosťou	veľ-

kej	duchovnej	hodnoty	v	oblasti	vie-
roučnej	a	administratívnej	v	dejinách	

evanjelickej	cirkvi	a.	v.,	 ale	aj	v	deji-
nách	slovenského	národa.	synoda	in-
štitucionalizovala	 prvýkrát	 sloven-
skosť	istého	územia,	pretože	tri	supe-
rintendencie	 boli	 zriadené	na	území	
prevažne	 so	 slovenským	 osídlením.	
Účastníci	 synody	 si	 to	 uvedomova-
li	 a	 ich	 tolerančný	 duch	 a	 nábožen-
ská	znášanlivosť	sa	prejavili	v	tom,	že	
zriadili	cirkevnú	správu	aj	pre	maďar-
ských	a	nemeckých	evanjelikov.	
pre	toto	všetko	má	Žilinská	synoda	

hlboký	duchovný	a	inšpirujúci	náboj,	
ktorý	je	pre	nás	aj	po	štyristo	rokoch	
dôležitý	 a	 stále	 aktuálny	 ukazovateľ	
správneho	smeru.	



stupujú	 ku	 sv.	 prijímaniu	 pomáhajú	
zbierať	dary	od	obyvateľstva.	pred	po-
travinárskymi.	obchodmi	presviedča-
jú	kupujúcich,	aby	zakúpili	aj	nejaké	
trvanlivé	 potraviny	 pre	 „lohmarský	
stôl“.	Ľudia	s	pochopením,	bez	repta-
nia	a	vďačne	prispievajú.	Mnohí	sa	s	
údivom	vyjadrujú,	že	„takto	cirkev	do-
teraz	nezažili“	a	oceňujú	takúto	akti-
vitu.	 podobné	projekty	 sú	aj	 v	 iných	
mestách	Nemecka.	Kresťanský	orien-
tované	 „stoly“	 fungujú	v	 napätí	 –	 na	
jednej	strane	s	kresťanskou	povinnos-
ťou	k	dobročinnosti	a	na	druhej	stra-
ne	nechcú,	aby	sa	sociálny	štát	zbavo-
val	povinností	voči	svojim	občanom.	

projekt	„lohmarský	stôl“	by	sa	mal	
v	 budúcnosti,	okrem	materiálnej	vý-
dajne	potravín,	 rozšíriť	o	ďalšie	kon-
krétne	projekty,	najmä	pre	deti	a	mlá-
dež.	 Finančne	 chcú	 podporiť	 detské	
prázdninové	 pobyty,	 desiate	 v	 ško-
lách,	školské	potreby,	poplatky	za	hu-
dobnú	školu	a	športové	kluby.	Medzi-
tým	 veľmi	 úspešne	 pracuje	 kolektív	
učiteľov	na	dôchodku,	ktorí	pomáha-
jú	s	domácimi	úlohami	deťom	z	prob-
lémových	rodín.	Vďaka	mnohým	dar-
com	z	cirkevných	zborov,	podnikov	a	
spolkov,	 ako	aj	 súkromných	osôb,	 sa	
im	to	určite	podarí.	

Podľa SNN č.20/2010 str.9. spracova-
la S.Slahová

Koľko	toho	vieme	o	Turzovcoch,	kto-
rí	ovládali	v	15.	až	17.	storočí	celý	rad	vý-
znamných	 spoločenských,	 politických	
a	podnikateľských	pozícií	v	strednej	eu-
rópe	na	svetskom,	ako	aj	na	cirkevnom	
poli,	 ako	 katolíckom	 tak	 aj	 evanjelic-
kom	 (luteránskom)?	rod	nepochádzal	
ani	z	Nemecka,	či	poľska,	alebo	Anglic-
ka,	ale	pochádzal	 	zo	spiša,	z	Betlano-
viec.	Takmer	všetci	jeho	príslušníci	pri-
pisovali	si	k	menu	predikát	„de	Betlen-
falva,	z	Betlanoviec“.
Na	začiatku	tohto	rodu,	ktorého	prí-

slušníci	mali	priamy	vplyv	na	vladárov	
sveta,	 bol	 obyčajný	 neurodzený	 muž	
Ján	 z	 Betlanoviec.	 Z	 roku	 1430	 pochá-
dza	listina	kráľa	Žigmunda	luxembur-
ského,	ktorou	do	šľachtického	stavu	po-

výšil	 jeho	 syna	 Juraja	 Turzu.	 (dilemu	
s	písaním	Th	alebo	len	T	možno	vyjas-
nia	mince,	 strieborné	 guldinery,	 ktoré	
razil	 Ján	Turzo	v	roku	 1500	v	Kremnici	
a	na	ktorých	je	latinský	nápis	TVrso).	
ovládali	 slovenčinu	a	hlásili	 sa	za	čle-
nov	 „natio	 slavica“.	 Na	 bytčianskom	
panstve	 sa	 v	 roku	 1606	 viedli	 účtov-
né	 záznamy	 v	 slovenčine.	 Najznámej-
ší	z	nich	Juraj	Turzo	sa	priamo	angažo-
val	za	rovnoprávne	postavenie	slovákov	
popri	Nemcoch	a	Maďaroch	vo	verejnej	
správe	i	v	cirkvi.	
spomedzi	Turzovcov	vzišli	dvaja	pa-

latíni,	 hneď	po	 kráľovi	 najvyšší	 volení	
funkcionári	 s	 veľkými	 právomocami.	
Turzovci	 boli	 aj	 kráľovskí	 miestodrži-
telia,	radcovia,	tabulárni	sudcovia,	krá-
ľovskí	 tajomníci,	 dôverníci,	 dvormaj-
stri,	 pohárnici	 (zásobovači),	 taverníci	
(pokladníci),	župani,	spravujúci	doved-

TurZoVci	-	NAJsláVNeJŠí	sloVeNsKý	roD	



na	polovicu	slovenska.	Boli	medzi	nimi	
mešťania	 levočskí,	 bansko-bystrickí,	
košickí,	krakovskí,	augsburskí	i	norim-
berskí.	Turzovci	riadili	vo	funkciách	ko-
morských	grófov,	uhorskú	i	spišskú	ko-
moru,	čo	boli	inštitúcie	spravujúce	krá-
ľovský	majetok	i	kráľovské	príjmy.	
Nachádzame	 medzi	 nimi	 biskupov	

nitrianskych,	 olomouckých,	 vroclav-
ských,	 sriemskych,	 sedmohradských,	
veľkovaradínskych	ale	aj	organizátorov	
evanjelickej	(luteránskej)	cirkvi	na	slo-
vensku,	 mecénov,	 podporovateľov	 hu-
manizmu,	 viacero	 vojenských	 kapitá-
nov,	 hlavných	 vyjednávačov,	 diploma-
tov.	
Turzovci	 patria	 k	 jedným	 z	 naj-

významnejších	 magnátskych	 rodov	
strednej	 európy.	 Na	 prelome	 15.	 a	 16.	
storočia	 kontrolovali	 produkciu	 dra-
hých	 neželezných	 kovov	 v	 uhorsku.	
spolu	s	Fuggerovcami	mali	monopolné	
postavenie	na	svetovom	trhu	s	meďou.	
V	čase	 najväčšej	 slávy	patrili	 im	hrad-
né	panstvá	a	väčšie	či	menšie	majetko-
vé	komplexy	v	Banskej	Bystrici	a	okolí,	
v	 Bojniciach,	 Bytči,	 na	 červenom	 Ka-
meni,	Dobrej	Nive,	v	hlohovci,	hričove,	
Košiciach,	 lednici,	 levoči,	 lietave,	 na	
orave,	v	ostrieži	(ostrý	Kameň),	pieš-
ťanoch,	richnave,	rožňave,	 smolníku,	
na	 spišskom	 hrade	 a	 okolí,	 v	 Tematí-
ne,	Tokaji,	Trenčíne,	Šintave	a	vo	Zvole-
ne.	Majetky	mali	Turzovci	aj	v	dnešnom	
Maďarsku,	 rakúsku,	 Nemecku,	 česku	
a	v	poľsku.	
Turzovci	 vymreli	 po	 meči	 vo	 všet-

kých	 vetvách	 takmer	 naraz,	 v	 rokoch	
1621-1636.	V	roku	1636	zomrel	posledný	
mužský	predstaviteľ	augsburskej	a	no-
vej	 spišskej	vetvy	Michal	Turzo	v	hlo-
hovci.	 Najstaršie	 stopy	 o	 turzovskom	
rode	sú	staré	cca	600	rokov	a	niektoré	sú	
už	nenávratne	stratené,	iné	sa	nám	roz-

padávajú	pred	očami.	sú	aj	také,	ktoré	
sú	 ukryté	 za	 múrmi	 múzeí,	 hradov	 či	
kostolov.	
hádam	 najviac	 pamiatok	 po	 Tur-

zovcoch	 je	na	spiši.	Náš	spiš,	zo	seve-
ru	 chránený	 majestátnymi	 Tatrami,	
má	dlhú,	záhadnú	i	slávnu	históriu.	Tu	
sa	 narodili	 a	 žili	 významné	 osobnosti	
i	celé	 rody.	Napr.	 stačí	 spomenúť	Maj-
stra	pavla	z	levoče,	autora	najvyššieho	
pôvodného	 krídlového	 dreveného	 ne-
skorogotického	oltára	na	svete	(18,6	m),	
ktorý	dokončil	v	roku	1517,	v	časoch	tur-
zovskej	slávy	(a	možno	aj	vďaka	nej).	
„Za	mesto	Turzovcov“	možno	označiť	

levoču,	kde	v	kostole	sv.	Jakuba	je	nie-
koľko	 turzovských	 sarkofágov	 a	 iných	
pamiatok.	Turzovské	stopy	sa	však	náj-
du	aj	v	spišskom	Štvrtku.	Na	oravskom	
hrade,	 v	 kaplnke	 sv.	Michala	 svoj	 več-
ný	sen	snívajú	palatín	Juraj	Turzo,	jeho	
manželka	 Alžbeta,	 rodená	 coboro-
vá,	a	syn	imrich	Turzo.	Aby	po	vymretí	
rodu	po	mužskej	línii,	manželka	Alžbe-
ta	udržala	po	hromade	pozemky	a	lesy	
na	 orave,	 založila	 pred	 svojou	 smr-
ťou	v	roku	1625	oravský	komposesorát,	
akúsi	našu	prvú	účastinnú	spoločnosť,	
ktorú	spravovali	jej	zaťovia,	ich	synovia	
a	vnuci,	až	napokon	aj	štát	do	1.	januá-
ra	1945.	
Neznámy	 turzovský	 príbeh	 je	 o	 za-

čiatku	a	o	konci,	o	hľadaní	a	nachádzaní	
úspechov	na	tejto	zemi,	o	ceste	k	bohat-
stvu,	k	moci,	o	jeho	užívaní	a	o	jeho	roz-
plývaní	sa.	Je	to	príbeh	o	ľuďoch	z	mäsa	
a	kostí,	spravodlivých,	nábožných	i	ná-
ruživých,	 veľkorysých	 aj	 úzkostlivých,	
dodržiavajúcich	 princípy	 ale	 aj	 hľada-
júcich	 výhody.	 Napokon	 je	 to	 príbeh	
z	čias,	keď	slovo	„uhorský“	bolo	takmer	
synonymom	slova	„slovenský“	a	takmer	
všetky	uhorské	deje	sa	udiali	na	sloven-
sku.	



“A povedal im podobenstvo, ako sa 
im treba vždy modliť a neochabovať.”

Lukáš 18:1

Výber z knihy Practice of Prayer - L. 
B. Cowman, Pramene v púšti

Zlyhanie	vo	vytrvalosti	je	najčastej-
ším	problémom	v	modlitbách	za	seba	
a	 iných	 ľudí.	 Začíname	 sa	modliť	 za	
niečo,	prinášame	prosby	deň,	týždeň	
či	 dokonca	 mesiac,	 ale	 ak	 nedostá-
vame	definitívnu	odpoveď,	 rýchlo	 sa	
vzdávame	a	úplne	 sa	za	 to	prestane-
me	modliť.
Toto	 je	 chyba	 so	 smrteľnými	 ná-

sledkami.	 Je	 to	 jednoducho	 pasca,	
kde	začneme	veľa	vecí,	ale	nikdy	 ich	
nevidíme	dokončené.	Vedie	to	ku	ska-
ze	v	každej	oblasti	nášho	života.	Ľu-
dia,	ktorí	si	zvykli	niečo	začať	a	nikdy	
to	nedokončiť,	si	postupne	zvykajú	na	
zlyhanie.	A	tí,	ktorí	sa	začali	modliť	za	
niečo	bez	 toho,	aby	 to	premodlili	do	
úspešného	 konca,	 si	 vytvorili	 rovna-
ký	návyk	v	modlitbe.	Vzdať	sa	zname-
ná	prijať	neúspech	a	porážku.	porážka	
potom	vedie	ku	sklamaniu	a	pochyb-
nostiam	o	moci	modlitby,	a	to	je	osud-
né	pre	modlitebný	život	človeka.	
Ľudia	sa	často	pýtajú:	„Ako	dlho	sa	

mám	modliť?	Nemal	by	som	sa	dostať	
do	bodu,	 kde	sa	prestanem	modliť	a	
nechám	 vec	 v	 Božích	 rukách?“	 Jedi-
ná	odpoveď	je	táto:	Modli	sa	dovtedy,	
až	kým	sa	uskutoční	to,	za	čo	sa	mod-
líš,	alebo	až	kým	máš	vo	svojom	srdci	
úplnú	istotu,	že	sa	to	stane.	len	keď	
je	splnená	jedna	z	týchto	podmienok,	

je	bezpečné	prestať	sa	modliť	za	danú	
vec,	pretože	modlitba	nie	je	len	vola-
nie	na	Boha,	ale	 je	 to	 tiež	 boj	 so	 sa-
tanom.	Boh	používa	náš	príhovor	ako	
mocnú	 zbraň	 víťazstva	 v	 boji,	 pre-
to	 on	 jediný	 musí	 rozhodnúť,	 kedy	
je	bezpečné	prestať	 s	prosbami.	pre-
to	 sa	 neodvážime	 prestať	 modliť,	 až	
kým	nepríde	samotná	odpoveď	alebo	
kým	nedostaneme	uistenie,	že	odpo-
veď	príde.
V	 prvom	 prípade	 sa	 prestaneme	

modliť,	 pretože	 vidíme	 odpoveď.	 V	
druhom	 prípade	 prestaneme	 preto,	
lebo	veríme	a	viera	v	našich	srdciach	
je	 taká	 spoľahlivá	 a	 vierohodná,	 ako	
by	sme	to	videli	na	vlastné	oči,	lebo	je	
to	 „viera	od	Boha“	 (ef	 6:23)	a	 „Božia	
vernosť“	(r	3:3),	ktorú	máme	v	nás.	
počas	 nášho	 modlitebného	 živo-

ta	budeme	čím	ďalej	tým	viac	pociťo-
vať	a	uvedomovať	si	toto	Bohom	dané	
uistenie.	Budeme	vedieť,	kedy	v	ňom	
máme	pokojne	spočívať	a	kedy	máme	
v	modlitbe	pokračovať,	až	kým	nedo-
staneme	Jeho	odpoveď.	
očakávaj	na	Božie	zasľúbenie,	kým	

sa	 s	 Ním	 nestretneš,	 pretože	 on	 sa	
vždy	vráti	po	chodníku	svojich	zasľú-
bení.

“A	poVeDAl	iM	poDoBeNsTVo...”



Jacques Musset (výber – pokračova-
nie 3. časť) 

osobnosti 
Biblia	 je	zaplnená	množstvom	po-

stáv,	približne	ich	je	2	400.	poznáme	
ich	mená,	pôvod	a	často	aj	životný	prí-
beh.	 Vidíme	 ich	 prichádzať	 na	 svet,	
starnúť	a	zomierať,	pracovať	aj	oddy-
chovať,	modliť	sa	aj	bojovať,	milovať	
aj	 nenávidieť,	 dopúšťať	 sa	 neprávos-
tí	a	mužne	sa	proti	ním	stavať,	písať	i	
rozprávať,	smiať	sa	 i	plakať,	zapúšťať	
korene,	ale	aj	utekať	z	vlasti.	Biblický	
ľud	ako	celok	predstavujú	veľmi	odliš-
ní	ľudia.	

národ 
izraelci	 sa	pokladajú	za	národ	od-

lišný	od	iných	(egypťanov,	Asýrčanov,	
Feničanov,	 Filištíncov,	 Kréťanov,	 ...).	
sám	Boh,	 tvorca	 neba	 i	 zeme,	 si	 vy-
bral	izrael,	aby	sa	dal	spoznať	aj	iným	
národom.	
história	tohto	národa	sa	začína	pri	

odchode	z	egypta	veľkým	dobrodruž-
stvom	oslobodenia.	potom	Boh	uzav-
rel	 so	 svojim	 ľudom	 trvalú	 zmluvu,	
ktorú	nikto	a	nič	nemôže	zrušiť.	Dal	
mu	zákony,	aby	ho	naučil	žiť	v	spra-
vodlivosti	 a	v	 bratstve.	Dal	mu	zem.	
spravoval	ho	prostredníctvom	sudcov	
a	 neskôr	 kráľov.	 riadil	 ho	 prostred-
níctvom	prorokov	a	vychovával	pros-
tredníctvom	mudrcov.	
hebreji	–	toto	slovo	znamená	„člo-

vek,	 ktorý	 prechádza,	 kráča“.	 Je	 to	
meno	 národa	 pred	 jeho	 usadením	 v	
krajine	Kanaán,	okolo	roku	1235	–	1210	
pred	Kr.,	keď	ho	ešte	tvorili	kočovníci.	

izrael,	 izraeliti	 –	 „el“	 je	 jedno	 z	
mien	Boha	označujúce	moc,	silu.	izra-
el	znamená:	„Boh	je	silný,	Boh	bojuje“,	
izrael	 je	meno,	ktoré	dal	Boh	 jedné-
mu	z	predkov	Jákobovi.	Je	to	aj	meno	
národa	po	usadení	v	Kanaáne.	V	roku	
930	pred.	Kr.,	keď	sa	Dávidovo	kráľov-
stvo	 rozdelilo	na	dve	časti	 –	 severné	
kráľovstvo	(hlavné	mesto	samária)	si	
ponechalo	 meno	 izrael	 a	 Južné	 krá-
ľovstvo	(hlavné	mesto	Jeruzalem)	do-
stalo	meno	Judea.	
Židia	 –	 toto	 slovo	 znamená	 chvá-

liť,	 oslavovať.	 označuje	 časť	 národa,	
kmeň,	ktorý	mal	v	rodokmeni	Júdu	a	
býval	v	okolí	 Jeruzalema.	 po	 návrate	
z	babylonského	vyhnanstva	(536	pred	
Kr.)	sa	tak	začal	volať	celý	národ.	„lebo	
ty	si	hospodinovi,	svojmu	Bohu,	svä-
tým	ľudom.	Teba	si	vyvolil	hospodin,	
tvoj	Boh,	aby	si	Mu	bol	vlastným	ľu-
dom	 medzi	 všetkými	 národmi,	 kto-
ré	sú	na	zemi.	Nie	preto	sa	hospodin	
priklonil	k	vám	a	vyvolil	si	vás,	že	by	
ste	boli	väčší	ako	všetky	národy	–	veď	
vás	bolo	najmenej	zo	všetkých	náro-
dov	–	ale	preto,	že	vás	hospodin	mi-
loval	 a	 že	 zachováva	 svoju	 prísahu,	
ktorú	dal	vašim	otcom,	hospodin	vás	
vyviedol	mocnou	rukou	a	vyslobodil	
z	 domu	otroctva,	 z	 ruky	 egyptského	
kráľa,	faraóna.“	(5M	7:6-8)

predkovia 
Biblickí	ľudia	veľmi	dbali	na	dolo-

ženie	 svojho	 pôvodu.	 chceli	 ukázať,	
že	 sú	 potomkovia,	 dedičia	 slávnych	
predkov.	 rodokmeň	 je	 zoznam	všet-
kých	predkov	jednej	osoby	od	najstar-
ších	čias.	

oDKrýVANie	sVeTA	BiBlie	–	sTArý	ZáKoN



V	Biblii	 sa	 nazývajú	aj	otcovia.	 sú	
medzi	 nimi	 patriarchovia:	Abrahám,	
izák,	 Jákob	a	 jeho	 12	 synov,	 zaklada-
teľov	dvanástich	izraelských	kmeňov.	
Nájdeme	aj	veľké	osobnosti,	ktoré	sa	
zapísali	do	života	národa:	Mojžiš,	Dá-
vid,	 Šalamún,	 ...	 Dávidov	 rodokmeň	
od	praotca	Abraháma	je	zaznamena-
ný	v	1Kron	2.	„rozpomeniem	sa	kvôli	
nim	na	zmluvu	s	 ich	predkami,	 kto-
rých	som	pred	očami	národov	vyvie-
dol	 z	 egyptskej	 krajiny,	aby	 som	bol	
ich	 Bohom,	 ja	 som	 hospodin.“	 (3M	
26:45).

sudca 
V	 hebrejčine	 súdiť	 vlastne	 nezna-

mená	 vykonávať	 spravodlivosť,	 ale	
vládnuť,	 veliť.	 sudcovia	 boli	 muži	
(bola	medzi	nimi	aj	jedna	žena	-	De-
bora),	 ktorí	 v	 rokoch	 1200	 až	 1020	
pred.	Kr.,	vládli	ľudu	a	bránili	ho	pred	
nepriateľmi.	 V	 tom	 čase	 národ	 ešte	
nebol	 taký	 jednotný,	 aby	 mohol	 vy-
tvoriť	 kráľovstvo.	Tvorilo	 ho	dvanásť	
nezávislých	kmeňov.	Každý	kmeň	bol	
rozdelený	 na	 klany	 a	 viedla	 ho	 rada	
starších.	 Keď	 bol	 kmeň	 ohrozený	
vonkajším	nepriateľom,	vybral	si	vod-
cu,	niektorého	výnimočného	a	odváž-
neho	muža.	Takýto	vodca	zhromaždil	
svojich	 spolubojovníkov	 a	 viedol	 ich	
do	 víťazného	 boja.	 Volali	 ho	 sudca.	
„potom	im	hospodin	vzbudil		sudcov,	
ktorí	ich	zachránili	z	rúk	plieniteľov.“	
(sud	2:16).
Niektorí	 sudcovia	 viedli	 kmeň	 aj	

potom,	keď	bolo	nebezpečenstvo	za-
žehnané,	iní	sa	vrátili	domov	k	svojej	
robote.	Nazývali	 ich	aj	záchrancami,	
spasiteľmi	a	 ich	hrdinské	činy	sú	za-
písané	v	Knihe	sudcov	a	v	1.	Knihe	sa-

muelovej.	
Najslávnejší	 spomedzi	 sudcov	 sú	

Debora,	Gedeon,	 Jefte,	samson	a	sa-
muel.	Dvanásť	sudcov	a	ich	víťazstvá:	
otoniel	z	 Júdu	–	nad	Mezopotámca-
mi;	Aod	z	Benjamína	 –	 nad	Moabit-
mi;	samgar	–	nad	Filištíncami;	Debo-
ra	a	Barak	z	Naftalího	–	nad	Kanaán-
čanmi;	 Gedeon	 z	 Menaššeho	 –	 nad	
Madiánčanmi	 a	 Amalekitmi;	 Tola	 z	
issachara;	 Jair,	 Galaádčan;	 Jefte,	 Ga-
laádčan	 –	 nad	 Ammončanmi;	 Abe-
san	z	Betlehema;	Ahialon,	Zebulúno-
vec;	Abdon	z	efraima;	samson	z	Dána	
–	nad	Filištíncami	–	mal	neuveriteľnú	
silu.	 sám	 pobil	 1000	 Filištíncov.	 Ne-
priatelia	 naviedli	 krásnu	 zvodkyňu	
Dalilu,	 aby	 samsonovi	 odstrihla	 vla-
sy.	Tak	 bol	 samson	porazený,	 spúta-
ný	a	oslepený.	stihol	sa	však	pomstiť	
–	 zrúcal	 filištínsky	 chrám.	 (sud13	 až	
16	kap.)	

kráľ 
okolo	roku	1000	pred	Kr.	sa	izrael	

stal	kráľovstvom.	odvtedy	vládol	kráľ	
a	 nazývali	 ho	Božím	poslom,	mesiá-
šom.	pre	národ	to	bola	veľká	zmena.	
Dovtedy	 jediným	 kráľom	 izraela	 bol	
Boh.	 preto	 sa	mnohí	obávali,	 či	 kráľ	
nezaujme	jeho	miesto	a	či	ho	nebudú	
uctievať	ako	u	niektorých	iných	náro-
dov.	susedné	národy	mali	svojich	krá-
ľov	dávno	pred	izraelom.	Ďalší	sa	zas	
obávali	o	 svoju	 slobodu.	 „Králi	 budú	
tvojimi	ochrancami	a	ich	kňažné	tvoj-
imi	dojkami	...“	(iz	49:23)	
po	 dlhom	 rozhodovaní	 napokon	

zvolili	za	kráľa	saula,	po	ňom	nastú-
pil	 na	 trón	 Dávid.	 izraelský	 kráľ	 sa	
však	nepodobal	iným	kráľom.	Nesta-
vali	ho	na	úroveň	Boha.	Zostal	obyčaj-



ným	človekom,	mal	spravodlivo	slúžiť	
Bohu	 i	 ľuďom,	a	dodržiavať	Boží	zá-
kon	ako	všetci	ostatní.	V	skutočnosti	
však	máloktorí	králi	dodržiavali	svo-
je	záväzky.	
po	zaniknutí	kráľovstva	v	roku	586	

pred.	Kr.	 izraelský	národ	žil	v	očaká-
vaní	spravodlivého	a	mierumilovného	
kráľa,	 ktorého	 Boh	 raz	 zošle	 svojmu	
vyvolenému	 ľudu	 a	 tak	 aj	 ostatným	
národom.	

Mesiáš 
Toto	hebrejské	slovo	znamená	„po-

mazaný“.	 Kráľov	 pred	 nástupom	 na	
trón	pomazávali	na	hlave	olejom.	po	
zaniknutí	kráľovstva	v	6.	st.	pred	Kr.	
toto	slovo	označovalo	Dávidovho	po-
tomka,	ktorého	Boh	zošle,	aby	rozšíril	
svoju	vládu	nad	celým	svetom.	„Z	iza-
jovho	pňa	(otec	kráľa	Dávida)	vyženie	
mládnik	a	z	jeho	koreňov	vyrastie	vý-
honok.“	(iz	11:1)	

prorok 
proroci	 boli	 veriaci,	 ktorí	 sa	 cítili	

povolaní	hovoriť	v	Božom	mene	svoj-
mu	ľudu	vždy	vtedy,	keď	poblúdil	ale-
bo	 zmalomyseľnel.	Museli	 často	 bo-
jovať	proti	modlárstvu.	„Takto	mi	za-
znelo	 slovo	 hospodinovo:	 prv	 ako	
som	ťa	utvoril	v	živote	matky,	poznal	
som	ťa,	prv	než	si	vyšiel	z	 lona	mat-
ky,	posvätil	 som	 ťa	národom	za	pro-
roka..“	(Jer1:4-5).	„Vtedy	hospodin	vy-
strel	 ruku	a	dotkol	sa	mi	úst.	potom	
mi	hospodin	riekol:	Ajhľa,	dal	som	ti	
do	úst	svoje	slová.“	(Jer1:9).	
prorok	 ukazoval	 prstom	 na	 tých,	

ktorí	utláčali	chudobných,	ktorí	obe-
tovali	 Bohu,	 ale	 pritom	 sa	 dopúšťa-
li	 neprávostí.	 obviňoval	 tých,	 čo	 sa	
upriamovali	na	peniaze,	zbrane,	bla-

hobyt	a	modly.	Neušetril	nikoho,	ani	
kráľa.	ohlasoval,	že	ak	sa	nič	nezme-
ní,	 príde	 nešťastie.	 Vyzýval	 ľud,	 aby	
sa	 odvrátil	 od	modlárstva	 a	 vrátil	 sa	
k	Bohu.	Vo	chvíľach	ťažkých	skúšok,	
keď	ľud	strácal	odvahu	a	pochyboval	
o	Božích	sľuboch,	prorok	mu	dodával	
istotu	a	vracal	nádej.	
pre	lepšie	pochopenie	sa	prorok	vy-

jadroval	nielen	slovami,	ale	aj	činmi	a	
gestami.	Keď	chcel	izaiáš	ukázať,	aké	
nebezpečenstvo	 hrozí	 zo	 spojenia	 s	
egyptom,	 prešiel	 nahý	 ulicami	 Jeru-
zalema.	 (iz	 20:2-4).	 Jeremiáš	 si	 zasa	
naložil	 na	plecia	drevené	a	potom	aj	
železné	jarmo.	
proroci	neboli	vždy	správne	pocho-

pení.	často	sa	z	nich	vysmievali,	nie-
kedy	ich	aj	prenasledovali,	pretože	ich	
pravda	bola	tvrdá	a	nepríjemná.	Vtedy	
sa	proroci	cítili	osamotení	a	klesali	na	
duchu.	 Výpovede	 prorokov	 predsta-
vujú	tretinu	Biblie.	Najznámejší	pro-
roci	 boli	 eliáš,	 ámos,	 ozeáš,	 izaiáš,	
Jeremiáš	a	ezechiel.	

kňaz 
Kňaz	 organizoval	 a	 viedol	modlit-

by,	 najprv	 v	 rozličných	 svätyniach	 a	
od	7.	st.	pred	Kr.	v	jedinom	chráme	v	
Jeruzaleme.	
Kňaz	vyučoval	ľud,	rozprával	mu	o	

oslobodení	z	egypta,	pripomínal	mu	
veľkosť	zmluvy	s	Bohom	a	jej	nároky,	
vštepoval	mu	do	pamäti	Boží	zákon.	
V	mene	ľudu	obetoval	Bohu.	Kňazom	
sa	mohol	stať	iba	muž	z	rodu	léviho.	
Tento	 kmeň	 nevlastnil	 územie,	 bol	
zasvätený	službe	Bohu.	Žil	z	darov	od	
iných	kmeňov.	
Veľkňaz	a	predstavený	kňazov	do-

hliadali	na	konanie	bohoslužieb.	os-



tatní	 kňazi	 sa	 nezdržiavali	 stále	 pri	
svätyniach.	 ich	 služba	 trvala	 iba	 15	
dní	do	roka.	Väčšinu	roka	žili	vo	svo-
jich	usadlostiach	a	venovali	 sa	 svojej	
práci	ako	všetci	ostatní.	Keď	bolo	tre-
ba,	 vykonávali	 spravodlivosť.	 proro-
ci	veľa	ráz	adresovali	svoje	výčitky	aj	
kňazom,	 že	 zároveň	 uctievajú	 Boha	
i	modly,	že	si	obetné	dary	nechávajú	
pre	seba.	
Keď	 zaniklo	 kráľovstvo	 a	 prestali	

sa	zjavovať	proroci,	kňazi	nadobúdali	
čoraz	väčšiu	dôležitosť	a	na	istý	čas	sa	
stali	vodcami	ľudu.	

obetovanie prvotín – obilia a 
chleba
hospodin	 hovoril	 Mojžišovi:„ho-

vor	 s	 izraelcami	 a	 povedz	 im:	 Keď	
prídete	 do	 krajiny,	 ktorú	 vám	 dá-
vam	 a	 zožnete	 jej	 obilie,	 prvý	 snop	
zo	 svojej	 žatvy	prineste	 ku	 kňazovi.“ 
(3M	23:9-10)	

spravodlivý 
spravodlivý	bol	muž,	ktorý	sa	usi-

loval	 žiť	 podľa	 Božieho	 zákona	 v	
priamosti	 a	 pravde.	 Neutiekal	 sa	 k	
modlám,	 peniazom	 alebo	 zbraniam,	
ale	 dôveroval	 len	 jedinému	 Bohu	 a	
jeho	slovám.	A	vo	svojom	každoden-
nom	živote	sa	pokúšal	žiť	podľa	vie-
ry.	Bol	prenasledovaný	tými,	ktorí	sa	
spreneverili	 Zmluve	 (zlomyseľník-
mi	 a	 bezbožníkmi).	 „Ústa	 spravodli-
vého	vravia	múdrosť	a	 jeho	 jazyk	vy-
slovuje	 právo.	 on	 má	 v	 srdci	 zákon	
svojho	Boha,	jeho	kroky	sa	nesklátia.	
Bezbožný	striehne	na	spravodlivého	a	
snaží	sa	ho	usmrtiť.	hospodin	ho	však	
v	jeho	ruke	nenechá,	nedovolí	ho	od-
súdiť,	keď	príde	na	súd.“	(Ž	37:30-33).

Dokončenie v budúcom čísle.

Júl 
Šimonovičová	Mária		 7.7.
Frniak	Juraj	 	 	 9.7
Mereyová	Marta	 	 18.7.
ilavská	Kveta	 	 21.7.
Alexyová	Magdaléna	 21.7.
Korenko	Ján		 	 28.7.

august 
Korenko	Dušan	 	 2.8.
profantová	irena	 	 3.8.
hanzelyová	helena	 	 4.8.
Križan	Ján	 	 	 6.8.
Ngo	Tien	ing	 	 8.8.
hudáková	Zuzana	 	 11.8.
pastrnáková	Anna	 	 12.8.
Kotch	egon	 	 	 18.8.
ondrušová	Katarína		 28.8.

JuBilANTi	cZ



Soňa Slahová 

Aj	 keď	 je	 Turecko	 ázijský	 štát	 (k	
európe	 patria	 len	 3	 %	 jeho	 územia)	
s	 európou	 má	 viac	 spoločného	 ako	
len	 hranice.	 časť	 územia	 súčasného	
Turecka	 patrí	 antickej	 civilizácii,	 ale	
aj	 židovsko-kresťanskej.	 Nachádzajú	
sa	tu	pozostatky	významných	centier	
staroveku	 napr.	 Miléty,	 efez,	 perga-
mon,	smyrna,	laodikea,	Tarzus,	Kap-
padokia,	Antiochia	a	cezarea.	Najmä	
s	 Anatóliou	 sa	 spájajú	 dlhé	 dejiny	
kresťanstva.	 odtiaľ	 pochádzajú	 Ježi-
šovi	učeníci	pavol	a	Timotej.	A	sem	po	
ukrižovaní	 pána	 Ježiša,	 pred	 prena-
sledovaním	sa	uchýlili	aj	mnohí	prví	
kresťania	 z	 Jeruzalema.	 Antiochia	
je	 tiež	miesto,	 kde	 boli	 nasledovníci	
Ježiša	 Krista	 prvýkrát	 pomenovaní	
kresťanmi.
V	Turecku	sa	stále	nachádza	množ-

stvo	 významných	 kresťanských	 pa-
miatok.	 Jedna	 z	 najznámejších	 je	
mešita	 hagia	 sophia,	 ktorá	 bola	 po	
stáročia	najväčším	kresťanským	chrá-
mom	na	svete.	prvých	sedem	ekume-
nických	koncilov,	ktoré	uznávajú	 tak	
západné	 ako	 aj	 východné	 cirkvi,	 sa	
konali	 na	 území	 súčasného	Turecka.	
historicky	najväčší	význam	z	nich	má	
Nicejský	 koncil	 (r.	 325),	 na	 ktorom	
bolo	 formulované	 Nicejské	 vierovy-
znanie	(evanjelický	východ	máj	2010).
V	apríli	2010	som	sa	zúčastnila	po-

znávacieho	 zájazdu	 po	 západnom	
Turecku.	 program	 ponúkal	 známe	
miesta	 a	mestá	 prvých	 kresťanských	
cirkevných	 zborov	 známych	 z	 listov	

apoštola	 pavla,	 z	 poslednej	 knihy	
Nového	zákona	Zjavenie	 Jána,	ako	aj	
byzantské	kresťanské	chrámy,	neskôr	
väčšinou	prestavané	na	mešity.	
Bursa	 (prusa)	 je	 tretie	 najväčšie	

mesto	Turecka	a	je	známe	množstvom	
termálnych	prameňov	–	má	asi	 3000	
termálnych	kúpeľov,	z	ktorých	mnohé	
rozvinuli	už	rimania.	V	roku	1326	po	
dobytí	mesta	osmanmi,	sa	Bursa	sta-
la	prvým	hlavným	mestom	osmanskej	
ríše.	 Nachádza	 sa	 tu	 Zelená	 mešita	
(charakteristické	 zeleno-zlaté	 obkla-
dačky),	ktorú	dal	postaviť	Mehmed	i.	
v	roku	1412.	Zomrel	(r.	 1421)	skôr	ako	
ju	dostavali.	prvé	mešity	boli	nasme-
rované	 na	 izrael,	 používali	 židovské	
hviezdy	(napr.	na	zábradlí	okolo	Zele-
nej	mešity),	učili	podľa	Biblie,	až	v	ne-
skoršom	období	mešity	smerovali	na	
Mekku	v	saudskej	Arábii.	Modlitby	sú	
tu	5	krát	denne.	V	tomto	skoro	2-mi-
liónovom	meste	je	spolu	600	mešít.	
V	istambule	(Konstantinopolis	ale-

bo	carihrad)	žije	cca	13	mil.	obyvate-
ľov.	 ročne	 tu	 pribudne	 300	 tis.	 oby-
vateľov.	Mesto	 sa	 rozkladá	 na	 dvoch	
kontinentoch	 (európa	 a	 ázia)	 a	 cez	
Bosporský	 prieplav	 ho	 spája	 most	
dlhý	 1074	m	a	vysoký	 64	m.	 symbo-
lom	 mesta	 sú	 tulipány,	 ktoré	 majú	
pôvod	 práve	 v	 Turecku.	 V	 európskej	
časti	mesta	sa	nachádzajú	ambasády,	
niektoré	 tu	 stoja	 aj	 200	 rokov	 (napr.	
britský	zastupiteľský	úrad).	Mesto	má	
2000	 mešít,	 157	 kresťanských	 kosto-
lov	 a	 27	 synagóg.	 Najväčší	 rozmach	
zaznamenalo	v	4.	st.	n.	 l.	ako	hlavné	
mesto	Východorímskej	ríše	-	Konstan-

ZáŽiTKy	Z	poZNáVAcieho	ZáJAZDu	V	ZápADNoM	TurecKu	



tinopolis,	rozkladajúce	sa	na	siedmich	
pahorkoch	ako	rím.	V	roku	1452	bolo	
mesto	dobyté	osmanmi	–	Mehmed	ii.	
Dobyvateľ.
V	 istambule,	 na	 námestí	 sulta-

nahmet,	 sa	oproti	 sebe	vypínajú	dva	
najúctyhodnejšie	monumenty.	Modrá	
mešita	dostala	meno	podľa	vzácnych	
modrých	 obkladov.	 Bola	 postavená	
v	 r.1609-1616	 pre	 sultána	 Ahmeda	 i.	
Má	šesť	minaretov	a		v	tej	dobe	to	vy-
volalo	 ostré	 protesty,	 pretože	 mešita	
so	šiestimi	minaretmi	bola	považova-
ná	za	svätokrádežný	pokus	v	súpere-
ní	s	Mekkou	v	sudskej	Arábii.	hagya	
sofia	–	chrám	Božej	múdrosti	–	patrí	
k	najveľkolepejším	architektonickým	
výtvorom	 ľudstva.	 Je	 koncipovaný	
ako	 pozemský	 obraz	 neba	 a	 skutoč-
ne	 vzbudzuje	 božský	 pocit.	 Vznikol	
za	cisára	Justiniána	i.	v	6.	st.	rozme-
ry	tohto	Božieho	stánku	sú	veľkolepé	
a	hlavná	loď	je	zakončená	obrovskou	
kupolou,	dosahujúcou	výšku	 56	m	a	
dnes	ju	„zdobia“	verše	z	koránu.	cel-
ková	 plocha	 chrámu	 bola	 7	 570	m2.	
Na	stavbe	pracovalo	10	tis.	robotníkov	
vyše	 päť	 rokov.	 Jedna	 zo	 skvostných	
byzantských	 mozaík	 v	 chráme	 zná-
zorňuje	 Ježiša	Krista	po	boku	s	cisá-
rom	Konštantínom	iX.	Monomachom	
a	jeho	manželkou	cisárovnou	Zoe,	ako	
predstupujú	 pred	 Krista	 s	 mešcom	
zlata	a	žiadajú	o	Božiu	ochranu	a	sú	tu	
i	ďalšie	vzácne	mozaiky.	
snom	 cisára	 Justiniána	 bolo,	 aby	

v	jeho	meste	Konstantinopolis	vyrás-
tol	najväčší	chrám	kresťanského	sveta	
a	 aby	 táto	 stavba	 prevýšila	 aj	 slávnu	
modlitebňu	v	 Jeruzaleme.	hovorí	sa,	
že	keď	pred	viac	ako	 1450	videl	cisár	

Justinián	i.	toto	dielo,	vykríkol:	„sláva	
Bohu,	že	som	vedel	posúdiť	cenu	také-
hoto	skvostu.	Ach,	Šalamún,	prekonal	
som	ťa.“	Veľká	zmena	nastala	v	15.	st.	
za	osmanskej	 ríše,	 keď	sa	zo	stánku	
kresťanstva	 stala	mešita.	 sultán	Me-
hmed	i.,	ktorý	dobyl	Konštantínopol,	
nechal	 zachované	 všetky	 kresťanské	
pamiatky	a	v	chráme	sa	pomodlil,	ešte	
kým	nebol	mešitou.
pozdĺž	 Dardanelskej	 úžiny	 sme	

pokračovali	 z	 pobrežia	 Marmarské-
ho	mora,	po	pobreží	egejského	mora	
a	zastavili	sme	sa	v	najlegendárnejšej	
lokalite	 stredovekého	 sveta,	 v	 Tróji.	
Vykopávky	tam	stále	pokračujú.	Naj-
väčšou	atrakciou	je	 15	metrov	vysoká	
rekonštrukcia	 dreveného	 trójskeho	
koňa	–	symbolu	zrady,	ktorým	odys-
seus	 prekabátil	 obrancov	 mesta.	 Do	
jeho	útrob	sa	dá	dostať	po	drevených	
schodoch.	 Každoročne,	 koncom	 au-
gusta,	 vypúšťajú	 z	 otvorov	 tureckí	
školáci	bielu	holubicu,	na	znak	mie-
ru,	ale	aj	na	oslavu	hrdinskej	drámy.
Ďalší	 smer	 cesty	 bol	 cez	 olivové	

hory,	 nazývané	 tiež	 Ježišovo	 poho-
rie,	 do	 mesta	 Bergama	 (pergamon).	
V	poslednej	knihe	Biblie,	a	v	jedinom	
prorockom	 spise	 Nového	 zákona,	 v	
Zjavení	apoštola	Jána,	 je	zaznamena-
né	videnie,	ktoré	mal	na	ostrove	pat-
mos	a	v	ňom	sa	obracia	na	sedem	ma-
loázijských	 cirkevných	 zborov	 –efez,	
smyrna	(izmír),	pergama	(Bergama),	
Tyatira,	 sardy,	 Filadelfia	 a	 laodikea	
(Zj	1:11).	Štyri	mestá	týchto	prvých	cir-
kevných	zborov	sme	na	našej	spiatoč-
nej	ceste	navštívili.	
pergamon	je	stáročiami	celkom	za-

budnuté	 stredoveké	 mesto,	 ktorého	



existencia	trvala	od	5.	st.	pred	n.	l.	do	
3.	st.	n.	 l.	panovníci	boli	milovníkmi	
umenia.	Divadlo	vysekali	do	strmého	
kopca	 vo	 výške	 800	 m	 nad	 morom,	
s	 90-timi	 radmi	 sedadiel.	 Kapacita	
divadla	bola	 10	tisíc	divákov.	Z	Diov-
ho	oltára,	ktorý	stál	celkom	blízko	pri	
divadelnom	 javisku,	 a	 ktorý	 sa	 spo-
mína	 aj	 v	 Biblii	 ako	miesto,	 kde	má	
svoj	oltár,	trón	satan	-	diabol	(Zj	2:11),	
zostali	len	základy.	slávnu	pergamon-
skú	 knižnicu,	 postavenú	 v	 roku	 170	
pred.	n.	l.	pripomínajú	už	len	ruiny	a	
krátke	stĺpy.	obsahovala	až	 200	 tisíc	
zvitkov	a	konkurovala	najväčšej	kniž-
nici	 v	 Alexandrii.	 Boj	 týchto	 dvoch	
antických	stánkov	vzdelanosti,	sa	stal	
takým	 neľútostným,	 že	 Alexandria	
zastavila	dovoz	papyrusu	z	egypta.	po	
tomto	žiarlivom	bojkote,	znamenajú-
com	stop	dodávkam	výrobku	získané-
ho	z	trstiny,	ktorá	rástla	v	delte	Nílu,	
knihovníci	 v	 pergamone	 neboli	 istý	
čas	 schopní	 produkovať	 ďalšie	 zvit-
ky.	 pre	 kráľa	 eumenésa	 ii.	 (263-241	
pred	Kristom),	veľkého	podporovate-
ľa	umenia,	to	bol	ťažký	úder.	ponúkol	
odmenu	 tomu,	 kto	 problém	 vyrieši.	
A	 tak	bol	znovuobjavený	a	zdokona-
lený	 starý	 zvyk	 písania	 na	 špeciálne	
preparovanú	 zvieraciu	 kožu.	 Nový	
materiál	 pomenovali	 podľa	 mesta	
pergamon	 (pergamen).	 už	 ho	 ne-
bolo	 možné	motať	 do	 zvitkov,	 a	 tak	
po	prvý	raz	vôbec	vznikali	stránkové	
knihy	–	zväzky.	Za	čias	rímskej	vlády	
malo	mesto	150	tisíc	obyvateľov.	cisár	
Marcus	Antónius	dal	 odviesť	 najlep-
šie	písomnosti	do	Alexandrie,	ako	dar	
kráľovnej	Kleopatre,	ktoré	pri	požiari,	
založenom	Mongolmi,	zhoreli.	

V	roku	129	n.	l.	sa	tu	narodil	clau-
dius	 Galénos,	 najväčší	 slávny	 lekár	
antického	sveta.	Vyrastal	práve	v	čase,	
keď	v	údolí	pod	pergamonskou	akro-
polou,	za	panovania	cisára	hadriána,	
bolo	 kúpeľné	 stredisko	 Asklepion,	
jedno	z	vychýrených	liečebných	stre-
dísk	antického	sveta.	
Mesto	 pergamon	 rozkvitalo	 a	 pat-

rilo	 k	 najvýznamnejším	 strediskám	
vzdelanosti	vo	svete.	V	5.	st.	n.	l.	po-
stavili	 byzantínci	 kresťanský	 kostol.	
Dnes	 sú	 z	 neho	 len	 zrúcaniny.	 Úpa-
dok	mesta	začal	v	13.	st.	n.	l.	po	vpá-
de	selčukov		a	Mongolov,	ktorí	mesto	
vyplienili.	svoj	podiel	na	skaze	mesta	
mali	aj	zemetrasenia.
Druhé	miesto	 spomínané	 v	 Knihe	

Zjavenia	 (Zj	 2:9)	 je	 bohatá	 smyrna	
(izmir).	Názov	dostal	podľa	 stromov	
myrta,	 ktoré	 tu	 hojne	 rastú.	 Korene	
vzniku	 mesta	 siahajú	 do	 3	 tis.	 pred	
Kristom.	V	tomto	prímorskom	meste,	
je	sídlo	NATo	žijú	3	milióny	obyvate-
ľov.	Je	tu	tretie	najväčšie	letisko,	roz-
vinutý	priemysel	a	má	najeurópskejší	
charakter.	 V	 meste	 a	 aj	 v	 okolitých	
dedinách	je	menej	mešít.	Až	do	roku	
1922	tvorili	prevažnú	časť	obyvateľov	
kresťania.	patrón	izmiru	je	kresťanský	
mučeník	sv.	Ján	polykarpos,	ktorému	
je	 zasvätený	 najstarší	 rímsko-kato-
lícky	 kostol,	 so	 sídlom	 katolíckeho	
arcibiskupa.	povolenie	na	 jeho	vybu-
dovanie	udelil	v	roku	 1520	suleyman	
i.	Nádherný.	V	tom	čase	sa	osmanská	
ríša	 rozprestierala	od	 južného	uhor-
ska	po	Jemen	a	od	Krymu	po	Maroko.	
Do	služby	sultánovi	musel	z	dedinskej	
kresťanskej	rodiny	nastúpiť	jeden	syn.	
chlapci	boli	obracaní	na	islam	a	pre-



cvičovaní	 na	 janičiarov,	 teda	vojakov	
(názov	 z	 tureckého	 yeni	 ceri	 –	 nové	
vojsko).	
Najväčšie	 a	 	 najzachovalejšie	 sta-

roveké	 mesto	 na	 pobreží	 egejského	
mora	je	efez,	slávne	grécke	mesto.	Zá-
klady	mesta	položili	okolo	roku	1000	
p.	 n.	 l.	 na	 úbočí	 hory	 pion.	 Bola	 tu	
mimoriadne	úrodná	pôda	a	rozvíjajú-
ci	sa	prístav.	Dnes	je	starobylé	mesto	
efez	od	mora	vzdialené	až	7	km.	stá-
le	 je	krásny	aj	napriek	tomu,	že	 jeho	
podstatná	časť	leží	v	troskách.	Na	pa-
horkoch	v	okolí	 efezu	 sú	pozostatky	
rímskych	hradieb.	
od	 r.	 133	 pred	 Kristom	 bol	 efez	

hlavným	 mestom	 rímskej	 provincie	
ázia.	Žilo	tam	asi	300	tis.	obyvateľov	
z		rôznych	národov	–	Grékov,	maloá-
zijských	národov	a	Židov.	Bolo	to	hos-
podárske	 a	 kultúrne	 stredisko	Malej	
ázie,	v	ktorom	sa	zbiehali	obchodné	
cesty,	rôzne	civilizácie	a	náboženstvá.	
Apoštol	 pavol	 sa	 v	 efeze	 zastavil	

na	 konci	 svojej	 2.	misijnej	 cesty	 (asi	
v	 roku	52	n.	 l.).	položil	prvé	základy	
kresťanskej	obce	a	zanechal	 tam	Ak-
vilu	a	prisku	(sk	18:18-21).	Na	3.	misij-
nej	ceste	sa	efez	stal	strediskom	jeho	
misionárskej	 činnosti.	 pobudol	 tam	
viac	ako	dva	roky	(sk	19:1-40).	Keď	tu	
apoštol	 pavol	 evanjelizoval,	 tak	 jeho	
odporcovia	 strašili	 ľudí,	 že	 zabíjajú	
malé	deti	a	pijú	ľudskú	krv.	Ľudia	sa	
báli	prestúpiť	na	vieru	kresťanov.
efez	bol	od	samého	začiatku	nosi-

teľom	kultu	matky	–	bohyne	Kybelé.	
Na	úbočí	hory	pion	postavili	jeden	zo	
siedmich	divov	antického	sveta	–	Ar-
temidin	(Dianin)	chrám,	s	rozmermi	
115	 x	 55	metrov	 a	 zdobilo	 ho	 127	 vy-

sokých	 stĺpov.	 (sk	 19:19-27)	 Dnes	 už	
z	neho	veľa	nezostalo.	V	jednom	z	vý-
klenkov	vykopávok,	za	vyhľadávanou	
celsovou	knižnicou	je	za	zamrežova-
nými	 dverami,	 prikrytými	 závesom,	
dva	 metre	 vysoká	 rímska	 kópia	 kul-
tovej	 sochy	 bohyne	 Artemidy	 efez-
skej,	zobrazená	s	mnohými	prsníkmi	
(symboly	plodnosti),	na	hlave	s	koru-
nou	v	tvare	hradieb,	ktorá	pripomína	
zašlú	slávu	uctievanej	bohyne.	sošky	
tejto	 orientálnej	 bohyne	 plodnosti	
a	 zobrazenia	 jej	 chrámu	 sa	 používa-
li	ako	ochranné	amulety	vo	všetkých	
krajinách	 stredomoria.	 Z	 ich	 výroby	
ťažili	 zlatníci	 a	 obchodníci	 obrovské	
zisky	(sk	19:23-27).
Neskôr	apoštol	pavol	poveril	Timo-

teja,	 aby	 riadil	 efezskú	 cirkev	 (1Tim	
1:3).	Na	 konci	 1.	 st.	 sa	 cirkev	v	 efeze	
spomína	ako	jedna	zo	siedmich	cirkví,	
ktorým	sú	adresované	výčitky	v	Knihe	
zjavenia	(Zj	1:11;	Zj	2:1-7).	
celsova	 knižnica	 v	 efeze	 je	 jed-

na	 z	 najslávnejších	 a	 jej	 priečelie	 je	
jedno	 z	 najzachovalejších	 rímskych	
pamiatok	 v	 Turecku.	 Bývalo	 v	 nej	 aj	
12	tis.	pergamenových	zvitkov.	 Je	po-
divuhodné	 v	 akom	 stave	 sa	 knižnica	
do	dnes	zachovala.	ostali	kompletné	
schody,	osem	10	m	stĺpov,	balkóny	a	4	
sochy	v	nikách	priečelia	budovy,	ktoré	
reprezentujú	–	múdrosť	(sofia),	cnosť	
(Arete),	intelekt	(ennoiu)	a	poznanie	
(episteme).	
Terasovité	 domy	 mali	 už	 vtedy	

ústredné	 kúrenie.	 Do	 potrubia	 pod	
podlahou	 vháňali	 horúcu	 vodu.	 Do	
amfiteátra	 sa	 zmestilo	 20	 tis.	 ľudí.	
Z	troch	strán	je	chránený	kopcami.	
V	efeze	sa	podľa	starej	tradície	zdržia-



val	a	zomrel	apoštol	 Ján.	V	6	st.	n.	 l.	
Byzantínci	 postavili	 baziliku	 sv.	 Jána	
v	 tvare	kríža.	Bola	v	nej	 jedna	z	naj-
väčších	krstiteľníc	(baptistérium),	ba-
zén	alebo	nádrž,	kde	sa	vykonával	krst	
dospelých.	V	bazilike	vraj	boli	uložené	
aj	pozostatky	apoštola	Jána,	ale	niekto	
ich	odniesol.	Tu	sa	našli	vyryté	kres-
ťanské	znaky	v	mramorových	doskách	
-	Maltézsky	kríž	a	ichThys	(ryba)	=	
Ježiš	Kristus,	Boží	syn,	spasiteľ.	
More	 sa	 začalo	 časom	 vzďaľovať	

a	mesto	sa	začalo	vyľudňovať,	pre	sve-
tovú	 históriu	 to	 ale	malo	 nesmierny	
význam,	pretože	žiadne	vojsko	nech-
celo	dobývať	opustené	mesto,	ležiace	
ďaleko	od	pobrežia.	A	tak	vzácny	efez	
prežil	aj	vďaka	tomu	stáročia.	
podľa	 Biblie	 požiadal	 ukrižovaný	

Ježiš	svojho	milovaného	učeníka	Jána,	
aby	 sa	 postaral	 o	 Jeho	 matku	 (Ján	
19:25-27).	 Asi	 8	 km	 od	 centra	 efezu	
sa	 nachádza	 v	 horách	 Meryamana,	
skromný	kamenný	dom,	o	ktorom	sa	
traduje,	že	v	ňom	dožila	panna	Mária.	
V	roku	37	n.	l.	ju	priviezol	evanjelista	
Ján	do	efezu,	po	únavnej	dlhej	ceste	

vedúcej	 po	 pevnine	 i	 po	 mori,	 keď	
opustila	palestínu.	
Ďalšou	zástavkou	bolo	pamukkale	

a		hierapolis.	obidve	tieto	miesta	le-
žia	bezprostredne	vedľa	seba.	pamu-
kale	 (Bavlníkový	 hrad)	 je	 geologicky	
unikátny	 kopec	 s	 bielymi	 terasami	
a	 kaskádami	 a	 hierapolis	 sú	 zrúca-
niny	starobylého	mesta,	ležiaceho	na	
troskách	 antických	 kúpeľov,	 ktorých	
pramene	 mali	 teplotu	 45°c.	 oblasť	
bola	 obývaná	 už	 v	 6.	 st.	 pred.	 n.	 l.	
V	čase	najväčšej	slávy	tu	žilo	cca	200	
tis.	obyvateľov.	Napriek	viacerým	ze-
metraseniam	sa	časť	 bazénov	zacho-
vala.	 pozostatky	 hierapolisu	 svedčia	
o	 niekdajšej	 kráse	 mesta.	 cintorín,	
ktorý	vedie	od	 trosiek	bývalého	kos-
tola,	má	 1200	hrobiek	a	 je	pravdepo-
dobne	najväčšou	nekropolou	na	sve-
te.	Návštevníci	si	môžu	pozrieť	mar-
tyrión	(kaplnka	či	kostol)	vybudovaný	
nad	hrobom	mučeníka	apoštola	Fili-
pa,	ktorý	sa	tu	narodil,	bol	tu	ukame-
ňovaný	a	ukrižovaný	spolu	so	svojimi	
synmi.

Na pastvy zelené,
ku vodám živým

veď nás, ak blúdime,
buď milostivým!

Háj v zlý i dobrý čas,
mdlých v náruč

vezmi nás a pas nás,
ľud svoj spas

tým slovom živým! Amen. 

Martin Rázus



JÚl 
4.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	5.	nedeľa	po	svätej	Trojici
	 		 10.30	 -	 stráže,	5.	nedeľa	po	svätej	Trojici
6.	 ut.	18.00	 -	 poprad,	sviatok	Majstra	Jána	husa
11.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	6.	nedeľa	po	svätej	Trojici
18.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	7.	nedeľa	po	svätej	Trojici
	 		 10.30	 -	 stráže,	7.	nedeľa	po	svätej	Trojici
25.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	8.	nedeľa	po	svätej	Trojici
	 		 	 	 		 Volebný	konvent	–	voľba	seniora
	 		 	 	 		 Tatranského	seniorátu

aUGUsT 

1.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	9.	nedeľa	po	svätej	Trojici
8.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	Nedeľa	pokánia
	 		 10.00	 -	 poprad,	sviatosť	Večere	pánovej
15.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	11.	nedeľa	po	svätej	Trojici
	 		 10.30	 -	 stráže,	5.	nedeľa	po	svätej	Trojici
22.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	12.	nedeľa	po	svätej	Trojici
29.	 Ne.	09.00	 -	 poprad,	13.	nedeľa	po	svätej	Trojici
	 		 10.30	 -	 spišská	sobota,	13.	nedeľa	po	svätej	Trojici

roZpis	sluŽieB	BoŽích	A	ĎAlŠích	cirKeVNo-ZBoroVých	AKTiVíT

pozývaMe na pravidelné sTreTnUTia

modlitebné spoločenstvo – každý	štvrtok	o	16:30	h
mládež – každý	piatok	o	18:00	h


