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Poklad múdrosti
Lebo v Ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Kol 3,2
Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť. Pr 3,13
Opäť sme vstúpili do nového školského roka. Čas dovoleniek a prázdnin je
už za nami. Pustili sme sa do práce s veľkým nasadením. Ako veriaci človek
vnímam tento čas ako nový dar a príležitosť nielen získavať nové vedomosti a
skúsenosti, ale aj ako príležitosť duchovne rásť a dozrievať vo viere.
Nepochybujem o tom, že každý z nás chce byť múdrym človekom a že sa o to
vo svojom živote aj usilujeme. Nadobudnutá múdrosť by nás mala viesť k múdremu a zmysluplnému životu. Božie slovo nás k takémuto životu pozýva. Ponúka nám poklad múdrosti a poznania v Ježišovi Kristovi. V Ňom a skrze Neho
sa nám otvára nový pohľad na náš osobný život, ale i svet okolo nás. Jeho múdrosť nevedie k povýšenosti, ale k pokoju a budovaniu. Čím bližšie Ho poznávame, čím hlbšie si osvojujeme Jeho slová, tým výraznejšie sa Jeho charakter vtláča do nášho myslenia a konania. Jeho múdrosť má rozmer hĺbky. Dáva životu
orientáciu a zmysel. Je dostupná pre každého, kto po nej túži čistým a úprimným srdcom. Táto múdrosť je nad všetky ostatné poklady, lebo ich prevyšuje
svojou hodnotou.
V tejto múdrosti môžeme aj my rásť v novom darovanom čase. Máme k
tomu dosť príležitostí aj v našom cirkevno-zborovom živote. Okrem pravidelných služieb Božích, mládežníckych stretnutí a stretnutí modlitebného spoločenstva, máme stretnutia spevokolu, nedeľnú besiedku pre deti, stretnutia
konfirmandov a biblické hodiny. Stačí len chcieť a načrieť do týchto nevyčerpateľných pokladov múdrosti a poznania.
Želám si, aby sme tento čas, ktorý je pred nami, maximálne využili pre náš
duchovný rast.
Dr. Libor Bednár, zborový farár

Orientácie
Autor Katarína Slučiaková
Na stolíku mám otvorený náš Zborový list č. V/2010 na strane pod nadpisom Ty sám, Pane, vzhlédniž na
mně. Viem si predstaviť, že brat farár
Vincent Blažko nevytvoril toto svoje
veršované venovanie 400. výročiu Žilinskej synody na prvý pokus.
Ale aj my čitatelia spoznávame, že
hĺbku prepojenia slova básnika na obsah nábožnej piesne Eliáša Lániho
jedným prečítaním neobsiahneme.
Vyvoláva v nás zamyslenie nad tým,
koľkými utrpeniami museli v minulosti mnohí ľudia prejsť, aby následne zanechali budúcim generáciám
precítené prenikavé nábožné piesne,
mnohé z nich v spevníkoch zaraďované medzi piesne o kríži, o Cirkvi svätej, Kyrie a Credo nedeľné a sviatočné.
Vrúcne a v pokore vyspievané nábožné piesne majú svoje účinky, i keď nie
okamžité.
Rozvediem to na príklade zo života.
Po pomerne predčasnej smrti nášho
otca sa naša mama v priebehu jednej
noci naučila naspamäť celú nábožnú
pieseň o živote večnom „Vímť já, že
v nebi jest místo krásné, kdež se stkví
Kristus nad slunce jasné! Túto pieseň
v priestoroch nášho obydlia spievala
vždy a všade, pretože strata vzácneho,
šľachetného a hlboko veriaceho človeka je veľmi bolestivá. Po 22 rokoch
vdovského života, pred 25 rokmi zomrela. Ako som len dlhé roky v tichos2

ti a skrytosti túžila, aby sa mi obraz
našej mamy mihol vo sne hoci len na
malý okamih! Vo februári tohto roka
sa tak aj stalo. Od okna spálne prichádzala veľmi dôstojnou chôdzou naša
mama, oblečená v prekrásnom anjelskom rúchu (ako keby symbol krásneho miesta v nebi). Na rukách niesla biely podnos, na ňom poukladané
predmety a prikryté bielym obrúskom
tak, aby nič nebolo rozoznať. Obišla
moju posteľ a k mojim nohám to položila a vrátila sa smerom k oknu a ja
som sa prebudila. Mysľou mi prebehla podobnosť darov prinesených
s darmi obzvláštnymi, o ktorých spievame v nábožnej piesni o Večeri Pánovej. Presne o dva týždne sme kráčali
k Domu smútku na pohreb našej sestry (o čom som už písala). Prvou pohrebnou piesňou bola pieseň od brata
farára Vincenta Blažka „Život je Boží
dar“ a druhá predkázňová „Viem ja, že
v nebi je miesto krásne, kde sa skvie
Kristus nad slnko jasné“. Do tretice, v
Prvú slávnosť svätodušnú znel slávnostný žalm. V slovách „Boh je nám
Bohom záchrany, a Hospodin, Pán,
má východisko zo smrti“, som spoznala Žalm 68, z ktorého tieto slová vybrali deti svojej mame a našej sestre
na smútočné oznámenie o jej smrti.
Tak som precítila, že nie od našej,
ale od vôle Božej závisí, kedy a akým
spôsobom nás Hospodin, Pán, oslovuje a orientuje. ■

Kam a akým spôsobom bežíš?
Autor Stano Račko
Keď je človek mladý, má pocit, že
má priveľa energie, mnoho možností, veľa času, často si myslí, že je už
pripravený rozbehnúť sa v ústrety budúcnosti, postaviť sa na vlastné nohy.
Ale zvolí si správnu trasu? V strednom veku si človek začína klásť otázku, kam vlastne bežím? Je to naozaj
ten správny smer, či spôsob? Vie, že
už nemá toľko času a aj energie postupne ubúda. To, čo niekedy zvládol
urobiť akoby šmahom ruky, zrazu trvá
o niečo dlhšie. Ešte však má čas zmeniť smer. Na druhej strane má svoje
zabehané trasy a rozmýšľa čo je lepšie: staré, pominuteľné, opotrebované, navyknuté alebo ponuka zmeny a
niečoho, o čom len niekedy rozmýšľal
či pochyboval?
Presne tak – mám na mysli ďalší beh, iný ako ten doterajší svetský,
beh za svojim Pánom, beh za Ježišom
Kristom. Ten má jasné pravidlá, jasné smerovania, jasné ciele. Je len na
tebe, či sa pridáš keď si mladý, v strednom alebo v staršom veku. Práve keď
sa objavia prvé šediny, roky pribúdajú sa človek akosi zvykne obracať späť,
nazerá do svojej minulosti, ako vlastne doteraz žil, bežal. Už si myslí, že je
blízko svojho cieľa, ale napĺňa ho neistota, či zvolil správnu trasu. Ak áno,
tak prežíva radostné chvíle i z toho,
že čoskoro pretrhne „cieľovú pásku“.
Ak nie, tak sa ho zmocňuje zúfalstvo,

strach, beznádej a vedomie, že mu už
nezostáva veľa času. Nie je už neskoro zmeniť smer? Zvýšiť tempo už nevládze, sily nestačia. Pamätaj na jedno: nech sa ty, milý brat a sestra, nachádzaš v ktoromkoľvek období svojho života, tieto otázky sú stále aktuálne a iba zriedka sa im dokážeme vyhnúť. Každý z nás má nejaký talent,
nejaký dar od Boha, ktorý môže ešte
rozvíjať. Každý z nás má aj talent, ktorým môže obohatiť život iným. Niekto
dokáže niečo nádherné vypestovať,
niekto je zručný, ďalší majú dar spevu,
reči, písania, niekto vie potešiť slovom
povzbudenia. Navonok to môžu byť aj
také nenápadné veci ako je nadanie,
skúsenosť, poznanie, schopnosti, dar
milovať iného. Je to niečo, čo je tebe
vlastné, je to tvoj dar od Boha.
To, čo chcem týmto povedať je, že
každý z nás niečo dostal. Tvoj dar je v
inom zmysle aj akýsi záväzok. Pretože
ten svoj dar môžeš aj jednoducho povedané premrhať. Aj voči Bohu máme
určitý záväzok. Svoj život, schopnosti,
talenty, to všetko je dar od Neho. Tým
čo sme a čo máme, môžeme osláviť
Boha. Ten, kto tak nerobí, môže veľmi
ľahko minúť svoj cieľ. Je to ako bežať a
pritom zablúdiť. Bežci majú zvyčajne
na pretekoch značky aby vedeli, kadiaľ majú utekať. My nemáme svoj život takto nalinkovaný, ľahko môžeme
zablúdiť. Ale máme dve veci. Prvou je
Božie slovo – Biblia, ktorá nám ukazuje ako máme žiť tak, aby sme nemi3

nuli ten večný cieľ, ktorým je život s
Ním v Jeho kráľovstve. Máme ešte aj
to druhé – vedomie, že Boh má plán
pre náš život. Nie nejaký graf, ale jasný zámer s nami. Obdaroval nás preto, aby sme Mu slúžili. Ak sa pre takúto službu rozhodneme, náš život bude
mať zmysel a zistíme, že tu nie sme
len náhodou, že tu nie sme len preto, aby sme premárnili to, čo nám Boh
dal. Jasné, že čelíme mnohým obmedzeniam, hriechu, zraneniam, chorobám, ťažkým životným skúškam... Ale
nič z toho nemá moc prekaziť Boží zámer s nami.
Dobehneš do cieľa, keď sa nedáš
rozptyľovať, znepokojovať, pochybovať o Ňom. Aj keď si myslíš, že tebe už
nič a nikto nepomôže, nevzdávaj sa,
prosím! Boh ťa nestvoril len pre túto
krátku trasu tu na zemi, On ťa stvoril
pre večnosť. Bež teda, brat a setra, aby
si ju dosiahol.

Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden
cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju
dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako
na neisto; tak zápasím, nie ako by som
vzduch rozrážal, ale ukázňujem si
telo a službe ho podrobujem, aby som
sám nebol nehodný, keď iným kážem“.
(1K 9: 24-27) ■

Keď dobrý alebo výnimočný ľudský život...
Keď dobrý alebo výnimočný ľudský život príde ku svojmu konečnému
západu
L. B. Cowman, z knihy Pramene v
púšti
Henry Ward Beecher povedal:
„Keď slnko nakoniec klesne za obzor začiatkom večera, dôkaz o jeho
pôsobení ešte určitý čas trvá. Obloha
žiari ešte celú hodinu po západe sln4

ka.
Rovnako je to, aj keď dobrý alebo
výnimočný ľudský život príde ku svojmu konečnému západu, obloha tohto
sveta je osvetlená ešte dlho potom,
ako odišiel. Takýto človek nezomiera
pre tento svet, pretože keď odíde, necháva za sebou mnoho zo seba – a aj
keď je mŕtvy, stále rozpráva.“
Keď mal Victor Hugo viac ako

osemdesiat rokov, vyjadril svoju vieru
nádherným spôsobom:
„Vo svojej duši cítim dôkaz svojho
budúceho života. Som ako les, ktorý bol viac ráz vyťatý, ale nový vzrast
má viac života ako predtým. Vždy sa
pozerám smerom k nebesiam a slnko
mi svieti na hlavu. Zem mi dáva dostatok živín, ale nebeské svetlo osvetľuje moju cestu do neznámych svetov.
Ľudia hovoria, že duša je len výsledkom našich telesných síl pri aktivite. Ak by to bola pravda, prečo po-

tom je moja duša stále jasnejšia a
moje telo stále viac chradne? Možno
mi zima plní hlavu, ale v mojom srdci povstáva večná jar. V tejto neskorej
hodine svojho života cítim vôňu orgovánu, fialiek a ruží rovnako, ako keď
som mal dvadsať. A čím bližšie som
ku koncu svojho putovania, tým jasnejšie počujem nesmrteľné symfónie
večných slov, ktoré ma pozývajú. Je
to také inšpirujúce až to budí bázeň,
a zároveň je to také nesmierne jednoduché.“ ■

Boh nevyrovnáva všetky svoje účty v októbri
Keď myslím na nadchádzajúci čas
zberu úrody, prichádza mi na um príbeh o starom farmárovi, ktorý ťažko
pracoval na poli. Z úcty k Pánovmu
dňu nikdy nepracoval v nedeľu, na
rozdiel od suseda na vedľajšom poli.
A hoci sa farmár usiloval dohnať stratený čas, nedarilo sa mu to. Nemal načas poorané, nemal načas zasiate, a
napokon jeho úroda nebola taká veľká ako susedova. Keď sused poukazoval na rozdiel medzi nimi a tvrdil, že
Boh žehnal viac jemu, aj keď nesvätil Pánov deň, starý farmár namietol:
„Boh nevyrovnáva všetky svoje účty v
októbri.“
Znepokojujú ťa skutky zlých ľudí?
Rozrušuje ťa, že beztrestne páchajú
hriešne a nemorálne skutky? Spomeň
si na slová starého farmára. Boh nevyrovnáva všetky svoje účty v októb-

ri! Zúčtovanie však príde - ak nie dnes,
tak zajtra. Súd príde! Keď sa Ježiš
Kristus ujme svojej veľkej moci a začne kraľovať či už na zemi alebo v tvojom srdci, vtedy príde súd za hriech.
Pretože Boh je spravodlivý! Príde čas,
keď sa nebesia budú radovať, že zlo
bude napravené a zvíťazí právo, bude
vládnuť spravodlivosť, pravda bude
triumfovať a Boží ľud bude raz a navždy odmenený! ■
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Príbeh voľnej výchovy
Zdroj internet
Po dlhšom čase som sa vybral do
Košíc autobusom. Nešiel som ním už
niekoľko rokov a tak som sa celkom
tešil. Pozoroval som ľudí okolo a pohľad mi upútala skupinka ľudí čo sedela neďaleko mňa.
Na štvorsedačke sedela stará pani a
jej manžel, oproti ním mamička a jej
asi štvor- až päťročná dcéra. Obe vyfiknuté ako z módneho časopisu. Mamička v minisukni iba o pár čísel širšia v bokoch ako v páse, tesné tričko
upnuté na opálenom tele a ovešaná
na krku a prstoch zlatom. Bola trochu
viac namaľovaná, ale pristalo jej to.
Rušilo to len prvý dojem. Všetko kazil
len ten jej výraz. Znudený a znechutený a občas kradmý pohľad po ľuďoch
akoby hovoril „Preboha, fuj, kde som
sa to dostala“. Jej malá princezná bola
oblečená podobne, len podpätky a
maľovanie nahradili vrkôčiky vyčesané na vrch hlavy. Hojdala nožičkami a
vyzeralo to, že je znechutená rovnako
ako jej mama.
Oproti nim sedeli starček a starenka, manželia. Obaja sa opierali o paličky, boli skromne schúlení k sebe a
tichučko si občas niečo povedali. Sálala z nich domáca pohoda, mier a pokora. Sedeli, nikoho si nevšímali, len
paniu občas vyrušilo kopnutie malej princeznej pod koleno. Najprv sa
zdalo, že náhodou, že dievčatko sa
nechcene dotklo babičky špičkou to6

pánky. Čím viac sa stará pani uhýbala,
tým viac bolo na dievčatku vidieť, že
kopance sú cielené. Hojdala nohami,
hojdala, pohľad upretý na tvár starej
panej a kop – a zas, akoby nič, sa pozerala cez okno. Stará pani si poposadla,
ale o chvíľu sa situácia zopakovala zas
– pátravý pohľad a raz, dva, tri, kop a
nenápadný pohľad von. A tak dookola. Starká už nevedela kam s nohami
a snáď iba slušnosť jej bránila mladej
mamičke niečo povedať, a tak sa trpezlivo snažila vycítiť okamih výkopu
a včas uhnúť.
Ani ľudia okolo nehovorili nič. S
počtom kopancov sa len úmerne zvyšovalo krútenie hlavou a znechutenie
oboch manželov i ostatných cestujúcich. Všetko to sledoval aj mladík stojaci v zadnej časti autobusa. Mal také
tie široké nohavice s rozkrokom pri
kolenách, vyťahané tričko a čiapku
so šiltom dozadu. Žul žuvačku a občas nezúčastnene zavadil pohľadom o
štvoricu. Potom sa zas znudene pozeral von. Nerobil nič. Bol jeden z mála
ľudí, na ktorom sa nedalo poznať, či
sa zabáva alebo je pohoršený.
Keď sa už stará pani nemala kam
vyhnúť a dievčatko sa muselo zviesť
celkom až na okraj sedačky aby si
mohlo kopnúť, nezdržal som sa a povedal mamičke: „Prosím vás, nemôžete tomu decku niečo povedať? Nevidíte čo robí??“ Mamička sa pozrela
na mňa, potom na svoju princeznú,
pohladila ju a pohŕdavo mi odpove-

dala: „Prečo by som jej dačo vravela?
My deťom doprajeme voľnú výchovu.“
Tou odpoveďou šokovala celý autobus. Kým autobus zastal na zastávke,
dievčatko si ešte dvakrát koplo. Mladík s nohavicami spustenými poniže
pása sa lenivo pohol a prechádzal nezúčastnene okolo štvorice ku dverám.
Keď bol tesne pri nich, udiala sa scéna ako z filmu. Bolo to iba pár okamihov. Pomaly sa dokolísal k štvorsedačke, na tvári stále s nič nehovoriacim
výrazom, pokojne až lenivo vybral z
úst žuvačku a jedným pohybom ju zamotal dievčatku do vlasov – ladným
ľahkým pohybom, ako keď maliar dá
na obraz tú poslednú dôležitú bodku.

Bez mihnutia oka postupoval ďalej k
dverám akoby nič. Mamička zalapala po dychu a vyštekla: „Čo to robíš, ty
idiot jeden?! Šibe ti?“ Chlapec len tak
lenivo otočil hlavu späť a úplne pokojným hlasom povedal: „Nie, ale naši mi
tiež dopriali voľnú výchovu... Ahoj!“
Knísavým pohybom vystúpil z autobusu na ulicu a ešte sa na starú paniu
usmial a do okna jej ukázal dva prsty
do V na znak víťazstva. Stará pani mu
neisto zamávala.
Celý autobus sa zabával. A ja tiež. V
tomto prípade reakcia „voľnej výchovy“ na „voľnú výchovu“ priniesla svoje
ovocie a pre všetkých zúčastnených sa
ten mladík stal hrdinom. ■

Interview s Dr. Martinom Lutherom
E. Mihočová, z časopisu Evanjelický východ
Prezraďte nám, kedy a kde ste sa
narodili. Narodil som sa v nemeckom
meste Eisleben v roku 1483.
Čím ste chceli byť, keď ste boli
malý? Otec chcel, aby som sa stal
právnikom.
Prečo ste sa teda nakoniec stali mníchom? Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu? V lete 1505 som prechádzal cez les, a tam ma zastihla veľká búrka. Blesk udrel do zeme v mojej
tesnej blízkosti. Dal som Bohu sľub,
že ak búrku prežijem, stanem sa mníchom. Slovo som dodržal a napriek

otcovmu hnevu som vstúpil do augustiánskeho kláštora v meste Erfurt. Neskôr som sa stal profesorom a prednášal som na univerzite vo Wittenbergu.
Pri štúdiu ste však narazili na problém v učení cirkvi. Môžete nám ho
krátko popísať? Cirkev učila, že sa
musíme zo všetkých síl usilovať o to,
aby sme uspokojili Boha a získali si
Jeho milosť. Tento Boh mi pripadal
ako sudca, ktorý zvažuje moje zásluhy. A ja som nemohol milovať Boha,
ktorý ma odsudzoval. Pri čítaní listu
apoštola Pavla Rímskym kresťanom
1: 17 sa mi otvorili oči. Je tam napísané: Spravodlivý z viery bude žiť. Vtedy som pochopil, že Boh je síce spra7

vodlivý, ale hriešneho človeka neodsudzuje, práve naopak ospravedlňuje.
Evanjeliá nezjavujú Boží hnev a odsúdenie, ale spásu a ospravedlnenie. Od
tej chvíle som sa začal cítiť ako znovuzrodený a akoby som vstúpil do raja.
To je úžasný objav! Nechali ste si
ho iba sám pre seba? Nie, svoje názory som začal verejne kázať a hlásať.
31. októbra 1517 som na dvere chrámu
vo Wittenbergu vyvesil mojich 95 téz,
aby som vyvolal verejnú diskusiu o
sporných otázkach.
Čo vaše tézy kritizovali najviac?
Najviac som kritizoval prax predávania odpustkov. Rímskokatolícka cirkev učila, že ten, kto si kúpi odpustok, môže vyslobodiť dušu mŕtveho
z očistca. Ľud naivne veril, že keď si
kúpi odpustok, Boh mu vzápätí odpustí hriechy. Odpustky vydával pápež na to, aby mohol dokončiť výstavbu chrámu sv. Petra v Ríme. Časť z peňazí išla do vrecka kniežaťa Albrechta, ktorý si za utŕžené peniaze kúpil
ďalší arcibiskupský stolec.
Ako je možné, že tézy vyvolali ohlas
po celej krajine? Jednu verziu téz som
poslal biskupovi a druhú kniežaťu Albrechtovi. Ale jedna z kópií sa dostala do rúk istého podnikavého tlačiara, a ten ich vydal v nemčine. Tézy
sa okamžite preslávili a zo mňa sa
takmer cez noc stal hrdina.
Prečo vaše tézy vyvolali takú nevôľu v radoch rímskokatolíckej cirkvi,
keď ste v nich nespochybnili autoritu
pápeža, či existenciu očistca? Bolo to
preto, že sa dotkli toho, čo bolo v pá8

pežstve najbolestivejšie – jeho mešca.
Tézy podnecovali v Nemecku nespokojnosť s prehnanými daňami, ktoré
sa odvádzali Rímu.
Ako na vaše tézy zareagoval pápež?
Exkomunikoval ma z cirkvi a ja som
na to odpovedal spálením pápežskej
buly. To bol začiatok otvorenej vzbury.
Vieme, že si vás dal predvolať aj
sám cisár Karol V. Dal si ma zavolať
na výročný snem ríšskych kniežat do
Wormsu, kde mi nariadil, aby som
svoje tézy odvolal.
Poslúchli ste jeho nariadenie? Tézy
som odmietol odvolať a svoju reč som
ukončil jedinou vetou: „Tu stojím a
inak nemôžem.“
Nie je zvláštne, že vás cisár okamžite neuväznil? Držal nado mnou
ochrannú ruku knieža Friedrich Múdry. Navyše sa Turci snažili dobiť Viedeň a cisár Karol potreboval zjednotené Nemecko, ktoré by bojovalo na
jeho strane a poskytlo mu vojsko na
obranu ríše. Nemohol si dovoliť rozdeliť Nemecko kvôli náboženskej
otázke. Navyše, moje názory sa rozšírili natoľko, že už nemohli byť potlačené silou.
Cesta zo snemu vo Wormse musela byť pre vás veľmi nebezpečná. Moji
stúpenci na spiatočnej ceste zaranžovali únos a ukryli ma pred nebezpečenstvom na hrade Wartburg.
Nebolo asi ľahké byť niekoľko mesiacov zatvorený na jednom mieste. Čím ste si krátili čas? Začal som
tu pracovať na preklade Novej zmlu-

vy do nemčiny. Tak som priniesol Bibliu prostému ľudu a pomohol som aj
sformovať nemecký jazyk do jeho súčasnej podoby.
Vieme o vás, že ste vášnivým čitateľom kníh. Ktorý titul by ste nám
odporučili? Je na svete jedna zvláštna kniha. Písmo sväté, ktoré je oproti ostatným knihám ako slnko proti
ostatnému svetlu.
Prečo na vás Biblia urobila taký dojem? Evanjelium má totiž prenikavé
oči a vidí hlboko do srdca.
Má človek úžitok z čítania Biblie?
Keby som mal vymenovať všetok úžitok, ktorý máme z Božieho slova, nestačil by mi ani papier, ani čas. Diabla
pokladám za majstra tisícerých umení Ako potom nazvať Božie slovo, ktoré takéhoto majstra so všetkým jeho
umením a mocou zaháňa a ničí? Musí
to byť viac ako majster tisícich umení.
A my tak často ľahostajne opovrhujeme touto mocou, úžitkom, umením a
ziskom. A to predovšetkým my, ktorí
chceme byť farármi a kazateľmi. Nielen jesť by nám nemali dať, ale mali by
nás uštvať psi.
Môže Biblia, ktorá je stará niekoľko
tisícročí, konkurovať moderným knihám? Biblia nie je antická kniha, nie
je ani moderná kniha – je večná.
V Európe ste sa preslávili najmä
prekladom Biblie do nemeckého jazyka. Sám ste ju denne čítali a odporučili ste to aj všetkým ostatným kresťanom. Čo však robiť v prípade, že sme
Bibliu prečítali už niekoľkokrát? Načo
ju máme čítať, keď ju už poznáme?

Hovorí sa, že listy od vrchnosti treba
čítať trikrát, aby sme na nič nezabudli. Tým viacej Božie slovo treba čítať
desať, sto i tisíckrát.
Čo je podľa vás viera? Viera je živá,
dobre uvážená dôvera v Božiu milosť,
istá si toho, že by za ňu tisíckrát zomrela.
Zlo číha na človeka na každom kroku a chce sa zmocniť jeho myšlienok,
slov aj skutkov. Viete nám poradiť ako
sa zlu vyhnúť? Proti tým, ktorí veria v
Pána Ježiša Krista, je satan bezmocný.
Ako by mal podľa vás vyzerať správny kresťan? Kresťan má málo hovoriť
a mnoho konať. Ak je správny kresťan, tak to aj robí. Ak to nerobí, nie je
správnym kresťanom.
Ste autor známej knihy s názvom
O slobode kresťana. Myslíte si, že iba
kresťania sú skutočne slobodní? A čo
ostatní ľudia? V ríši sveta je iba kráľ
slobodný a všetci ostatní sú sluhami.
V ríši Kristovej je iba Kristus sluhom a
my sme slobodní.
Čo rád robíte vo voľnom čase? Milujem hudbu.
Prečo sa venujete práve hudbe?
Mám na to niekoľko dôvodov. Po prvé
ju milujem preto, že je Božím darom a
nie ľudským. Po druhé, že rozradostňuje srdcia. Po tretie preto, že zaháňa diabla. Po štvrté preto, že vzbudzuje nevinnú radosť. Po piate preto, že
hudba vládne v časoch mieru.
Hudba vám pomáha? Ustupujú mi
pri nej záchvaty hnevu, vášne a pýcha.
Aké miesto vo vašom živote jej pat9

rí? Hudbu kladiem na prvé miesto po
teológii. Vyplýva to z príkladu kráľa
Dávida a všetkých prorokov, pretože
oni všetko, čo prežívali, zachovali vo
veršoch a piesňach.
Koho pokladáte za svojho najlepšieho priateľa? Boha.
A čo priatelia z radov ľudí? Keď Boh
nie je naším priateľom, potom nijaký priateľ nepomôže. Keď je však On
naším priateľom, potom nezáleží na
tom, či máme nejakého priateľa.
Keď si otvoríme noviny, zapneme
televízor, naladíme rádio, všade počúvame správy o tom, ako sa šíri korupcia, krádeže, vraždy, násilie. Zdá sa
nám, akoby satan mal nad týmto svetom čoraz väčšiu moc. Môžeme nad
ním zvíťaziť? Kde je dvadsať diablov,
tam je aj sto anjelov. Keby tomu tak
nebolo, potom by sme boli už dávno
zničení.
Po štúdiu teológie ste sa stali mníchom. Neskôr ste prednášali na univerzite vo Wittenbergu a napísali ste
množstvo teologických kníh. Dnes
sa na teologických fakultách dokonca vyučuje predmet: Lutherova teológia. Bežní ľudia však pokladajú teológiu za vedu, ktorá je vzdialená bežnému životu. Dá sa aj jednoduchým spôsobom vysvetliť podstata vašej teológie? Pravá, nešpekulatívna, ba možno
povedať praktická teológia je: Ver v Ježiša Krista a konaj tak, ako ti povinnosti v tvojom povolaní kážu!
Verejnosť vás pozná ako odvážneho a smelého muža. Je niečo, čoho by
sme sa mali báť? Strachovať by sme sa
10

mali vtedy, keď Boh mlčí a nehovorí s
nami, ale necháva nás v našom zmysle a v podstate ísť a robiť tak, ako sa
nám páči.
Podľa čoho môžeme spoznať veriaceho človeka? Na veriacom vidieť hĺbku a veľkosť jeho ducha.
Stáva sa nám, že ľudí hodnotíme podľa ich zovňajšku, podľa toho,
akým dojmom na nás zapôsobia. Ako
podľa vás možno najlepšie spoznať
človeka? Poznanie človeka sa nezakladá na tom, aký je navonok, ale je treba vidieť v ňom hĺbku a veľkosť jeho
ducha.
Vo svojom živote ste sa stretli s významnými cirkevnými predstaviteľmi, nemeckými kniežatami. Dokonca ste stáli aj pred samotným pápežom i cisárom Karolom V. Spoznali ste mnoho významných ľudí. Vedeli by ste nám povedať, kto z nich bol
najbohatší? Najbohatší je ten, kto vie
pravou vierou povedať: „Môj Bože.“ ■

Z myšlienok Ľudovíta Štúra
(28. októbra uplynie 195 rokov od
jeho narodenia)
Ľ. Štúr: Slovanstvo a svet budúcnosti, Bratislava, 1993
„Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský vzťah k Bohu a ku
všetkým jeho blížnym...?“
„Kresťanská idea je zo všetkých tou
najvznešenejšou už pre svoju ľudskosť.“

„Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo
Božie, spravodlivosť, skutočné ľudské
konanie, zabudli na Boha a zaujímali
sa len o to ‚ostatné‘, teda len o svetské
veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!“
„O tom, čo je to pravda, hovorí
podrobne Kristus, keď určuje povinnosti človeka ako takého a keď ich
nám, ktorí sme okolo neho zhromaždení, kladie na srdce.“ ■

Zážitky zo stretnutia s dolnozemskými Slovákmi
Autor Soňa Slahová
Náš nebeský Pán nám okrem svedomia vložil do nášho srdca aj túžbu.
Jeho cesty, ktorými nás vedie sú nevyspytateľné. V roku 2007 nás zaviedol
na Južnú pologuľu, k dolnozemským
Slovákom v Austrálii, v Melbourne,
ktorí sú členmi Cirkevného zboru
Krista Pána v Lavertone. A tu bola zasiata i túžba poznať kraje a ľudí, odkiaľ dolnozemskí Slováci do Austrálie prišli.
Prvá naša cesta na Dolnú zem do
Vojvodiny viedla v roku 2009 na Národné slávnosti Slovákov do Báčskeho Petrovca a na návštevu okolitých
dedín, odkiaľ naši rodáci do Austrálie
odišli: Padina, Kovačica, Hložany, Kysáč, Kulpín, Pivnica. Tým sa naša túžba za poznaním Dolnozemských Slo-

vákov neskončila. Naša spolucestovateľka PaedDr. Jolka Janičkárová z Nižnej Kamenice, tak ako minulý rok, začiatkom augusta opäť zorganizovala
novú cestu na Dolnú zem. Cestu sme
absolvovali malým 20-miestnym autobusom z Košíc cez Maďarsko do Rumunska a odtiaľ do Srbska.
Prvou našou zastávkou bolo mesto
Békešská Čaba v Maďarsku. Mesto
leží na juhovýchode krajiny, asi 20 km
od Rumunských hraníc a má asi 65 tis.
obyvateľov. K slovenskej národnosti
sa hlási asi 6 % obyvateľov. Békešská
Čaba bola baštou luteránstva v tejto
časti Maďarska. Na námestí, pred Domom slovenskej kultúry, sme sa stretli
s jeho riaditeľkou Annou Istvánovou.
Prezreli sme si tunajší najväčší evanjelický kostol v strednej Európe, ktorý bol postavený v klasicistickom štý11

le v rokoch 1807-1824. Veža kostola je
70 m vysoká, dĺžka kostolnej lode je
55 m. a šírka 25 m. Počet miest na sedenie je 3,5 tisíc, ale vojde sa tam až
9 tisíc osôb. Evanjelickým farárom v
tomto CZ je Pavol Kovács. Evanjelické
gymnázium je z roku 1895. V Slovenskom dedinskom dome, kde je múzeum slovenskej kultúry na Dolnej
zemi, nás zaujali na stole (domáci oltár) prednej izby, uložené najmä nábožné knihy písané švabachom: Biblia, Cithara sanctorum, Funebrál, Pašie. Tu za nami prišiel generálny konzul SR  pán Štefan Daňo. Zainteresovane nám rozprával o živote Slovákov
žijúcich v tejto oblasti.
Ešte v ten deň, vo večerných hodinách, sme prišli do rumunského
mestečka Nadlak. Nachádza sa v západnej časti Rumunska asi 5 km od
maďarských hraníc. Má do 9 tisíc
obyvateľov a asi polovica sú etnickí
Slováci. Nadlak je zároveň centrom
slovenskej komunity v Rumunsku. V
dome Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, nás privítali členovia jeho vedenia Mgr. Šomrák a pán Krokoč, ktorý je aj dozorca
CZ ECAV v Nadlaku. Základný kameň
evanjelického kostola v Nadlaku, ktorý bol postavený ako druhý v meste,
bol položený 3. mája 1812 a jeho budovanie trvalo 10 rokov. Súčasná podoba
kostola a veže je z roku 1895, keď bola
zvýšená veža kostola a vybudovaný
na nej vonkajší balkón okolo zvonárskej izby. Zvláštnosťou tohto kostola
je, že v jeho veži bývali a dodnes bý12

vajú zvonári so svojou rodinou. Zvonár dodnes pravidelne každú štvrťhodinu trúbkou oznamuje presný čas na
všetky štyri svetové strany a celú hodinu oznamuje inou trúbkou. Do roku
1972 úlohu strážnikov-zvonárov vykonávali štyri osoby, obyčajne dve rodiny. Poplatok si vyberali od obyvateľov
v naturáliách.
Chrámový oltár je umiestnený v
južnej časti kostola, v strede. Kazateľnica je nad oltárom. Kostol je postavený v románskom štýle, je dlhý 40 m,
široký 18 m, má výšku 60 m po hviezdičku a 32 m po strážny domček na
veži, ku ktorému vedie 154 schodíkov.
V kostole sa nachádza veľký obraz od
Samuela Dedinského, znázorňujúci
príchod Slovákov do Nadlaku. Bol namaľovaný pri príležitosti osláv storočnice príchodu Slovákov do Nadlaku v
r. 1903. Ďalšou zvláštnosťou tohto CZ
je, že sa tu konajú ranné pobožnosti. Počas nášho pobytu sme sa mohli
dvakrát zúčastniť takejto pobožnosti (o 8:00 h), ktorú vykonával senior a zároveň zborový farár Juraj Bálint. Boli sme príjemne prekvapení,
keď sme v jeho rukách na kazateľnici videli nám dobre známu brožúru Tesnou bránou, tiež sme sa modlili a piesne sme spievali z Tranovského
kancionála, teda v kralickej češtine. S
históriou kostola nás potom oboznámil pán farár Mgr. Vanko, ktorý nás
sprevádzal aj v pravoslávnom a v katolíckom kostole.
Mali sme možnosť navštíviť miestny trh, evanjelický farský úrad, cir-

kevno-zborové diakonické zariadenie opatrovateľskej služby, dve škôlky, veľmi pekne zrekonštruované aj
za pomoci finančnej zbierky evanjelikov zo Slovenska. Chýbajú im však
stále finančné prostriedky na dostavbu jedálne a úpravu dvora pre detské
ihrisko. Počet detí v slovenskej škôlke nadväzuje na udržanie počtu detí v
slovenskej škole a v slovenskom gymnáziu pomenovanom po J. G. Tajovskom, ktorý v meste pôsobil a tu aj
napísal niektoré svoje diela. Školské
stredisko J. G. Tajovského Nadlak vydáva časopis „Slová“.
Rumunskí Slováci majú aj rôzne činorodé združenia. Zaujímavé
bolo zistenie, že nadlackí záhradkári majú družobnú spoluprácu s obcou
Východná. Od nich majú sadeničky
stromčekov, ktoré vysádzajú v okolí Nadlaku. Navštívili sme etnografické múzeum, ktoré sa nachádza v dedinskom domčeku s upraveným dvorom a záhradou. Veľa sme sa dozvedeli aj pri návšteve nadlackého Slovenského gymnázia. Tu sme mali možnosť vidieť stôl, za ktorým počas svojho pobytu v Nadlaku, úradoval bankový úradník, spisovateľ Jozef Gregor
Tajovský. Po tejto návšteve školy sme
sa rozlúčili s našimi hostiteľmi a nastúpili sme na cestu do nám už známej srbskej Vojvodiny.
V popoludňajších hodinách náš autobus zastavil v Báčskom Petrovci a
od etnodomu s názvom Ahoj sme sa
rozišli do rodín, kde sme boli ubytovaní. Večer sme sa v Dome kultúry zú-

častnili na otvorení 49. Slovenských
národných slávností. Celé mesto žilo
touto udalosťou, veď tam svoje výrobky a folklór prinášali dolnozemskí
Slováci z Rumunska, Maďarska a Srbska. Svojím vystúpením program obohatili aj súbory zo Slovenska. Program
slávností bol veľmi bohatý a my sme
to všetko chceli vidieť, ba i to, čo sme
minulý rok nestihli.
Zažili sme veľmi milé prekvapenie, ktoré opäť raz potvrdilo konštatovanie, že svet je malý, keď sme sa tu
mohli stretnúť aj s austrálskymi dolnozemskými Slovákmi, manželmi Belániovcami a s pánom Dubovským.
Hoci sme nemali na seba veľa času,
predsa sme pospomínali na spoločné
chvíle u nich v Lavertone.
Jedným z cieľov našej cesty za dolnozemskými Slovákmi bola aj návšteva služieb Božích v evanjelickom chráme v Starej Pazove. Toto mesto leží v
juhovýchodnej časti vojvodinského
Sriemu, 30 km od hlavného mesta Belehrad a 40 km od Nového Sadu. Východnou hranicou mesta preteká európska veľrieka Dunaj.
Prvý chrám slovenských evanjelikov v Starej Pazove bol postavený hneď po ich príchode v roku 1770
z nepálených tehál. Ale už 31. augusta 1771 položili základný kameň väčšieho chrámu, a to na mieste, kde stojí aj súčasný.
Služby Božie boli v znamení Nedele
pokánia a s prisluhovaním Večere Pánovej. I  kázeň slova Božieho, mladého pána farára Igora Feldyho, bola za13

meraná na zničenie Jeruzalema a toto
nás vyzývalo k pokore a pokániu, aby
sme nezahynuli v hriechoch, ale získali večný život. Po bohoslužbách sme
mali účasť i na krste ročného dieťatka.
Kostol v Starej Pazove je veľký a bol
plný veriacich. Väčšina domácich žien
bola vyobliekaná v krojoch, s typickými širokými sukňami, vlnenými podkolienkami a papučkami. Horúčava
augustového leta im nerobila problémy. Okrem nás, zo Slovenska, boli
prítomní aj návštevníci z Austrálie a
Írska.
Pán farár Feldy nám ukázal faru,
ktorú nazývajú „hurbanovskou farou“, pretože ju postavili v roku 1894,
keď tu bol farárom syn J. M. Hurbana Vladimír, ktorý mal manželku pochádzajúcu z rodu Štúrovcov – na tejto fare sa teda spojili štúrovský a hurbanovský rod. Faru nazývajú starou,
pretože pred dokončením je nová veľká fara Na starej fare urobia pamätnú
izbu, aby pripomínala veľa vzácnych

ľudí, ktorých hostila: J. M. Hurbana
s jeho manželkou Aničkou Jurkovičovou, ich ďalšieho syna S. H. Vajanského, rodiny Štúrovcov, Vladimíra Roya,
Kristínu Royovú, Martina Kukučína,
ale tiež Mašu Haľamovú a iných.
Po spoločnom obede sme sa rozlúčili s bratom farárom Feldym a ostatnými ochotnými a dobrosrdečnými ľuďmi a vrátili sme sa do Báčskeho Petrovca. V Ahojke sme večer mali
rozlúčkové stretnutie s našimi domácimi, u ktorých sme boli ubytovaní.
Prišli aj predstavitelia mesta, domáci brat farár J. Nímet a náš austrálsky
priateľ pán Dubovský.
Program návštevy sme mali veľmi pestrý a znova sme všetko nestihli prezrieť, počuť a vidieť. Zhodli sme
sa, že asi budeme musieť prísť znova...
Veď, kto tam raz príde, musí si týchto našich bratov rodom i vo viere, navždy obľúbiť. ■

Duchovné hodnoty pre dnešok
Autor Ing. Z. Hybenová
Sila a krása našej minulosti spočíva vo viere v Ježiša Krista. Takto sme
mohli my, popradskí evanjelici, vyznať pri pamiatke posvätenia nášho
175-ročného chrámu, ale aj celé slovenské evanjelictvo počas osláv 400tého výročia konania Žilinskej synody v dňoch 29. júna až 5. júla v Žiline.
Práve Žilinská synoda bola veľkole14

pým, šťastným a historickým momentom slovenských evanjelických dejín.
Každý deň osláv poskytoval množstvo
rôznorodých programov na rôznych
miestach Žiliny i v okolitých cirkevných zboroch, všetko bolo veľmi dobre pripravené a tí, ktorí sme mali česť
sa niektorých programov zúčastniť,
sme vďační Pánu Bohu, že nám dal
takých vzácnych ľudí, ako boli aktéri
Žilinskej synody 1610. Predovšetkým

to bol palatín Juraj Turzo, ktorý vďaka svojmu postaveniu palatína mohol
zvolať Synodu do Žiliny. Druhým bol
Eliáš Láni, kazateľ a duchovný poradca palatína Turzu. Bol to jeden z najvýznamnejších účastníkov tejto pamätnej Synody a jeden z troch superintendentov spolu s Izákom Abrahamidesom a Samuelom Melikom.
Medzi iným sme sa zúčastnili aj
13. ročníka Duchovných hodnôt pre
dnešok, ktoré tiež zapadali do programu osláv. Prvým rečníkom bol docent
Miloš Kovačka zo Slovenskej národnej
knižnice v Martine, ktorý informoval
o jedinečnom náleze originálu Aktov
a záverov – Zákonov a ustanovení Žilinskej synody, ktorý podpísali žilinskí synodáli pred 400 rokmi. Pergamen v latinčine s pečaťami objavili v
roku 2008 pri úplne iných výskumoch
v depozitároch, fondoch SNK v Martine. Ako povedal M. Kovačka, tento
nález bol a aj zostáva Božím darom
k 400. výročiu Žilinskej synody. SNK
pri príležitosti tohto významného výročia pripravila aj vydanie publikácie
Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody, ktorá okrem iného obsahuje aj eseje súčasných autoriek Miloslavy Bodnárovej a Evy Tkáčikovej.
Ďalej pokračovalo vystúpenie Dariny Dudášovej o protestantizme na
Orave s dôrazom na pôsobenie Turzovcov, pričom vyzdvihla ich význam
pre evanjelictvo na území dnešného Slovenska. Spomenula aj ďalších
oravských zemanov, ktorí Juraja Tur-

zu v tých časoch podporovali. Aj vďaka týmto osobnostiam možno hovoriť o najslávnejšom a najkrajšom období evanjelictva, o dobe vlády Juraja Turza, ktorá bola krásnou etapou
evanjelických dejín. Profesor Igor Kišš
prednášal o Žilinskej synode a jej humánnom odkaze. Rastislav Stanček,
evanjelický farár v Dolnom Kubíne,
prostredníctvom svojho vystúpenia
symbolicky pozýval do hradnej kaplnky na Oravský hrad, ktorá je úzko
spätá s rodom Turzovcov, ale aj s inými významnými osobnosťami evanjelickej histórie. Nakoniec Samuel Mišiak poukázal na historickú väzbu Žilinskej synody s dobou a pôsobením
Daniela Krmana.
Organizátori jednotlivých aktivít sa
stretávali s ochotou a pochopením na
všetkých úradoch a inštitúciách, všade im vychádzali v ústrety. Výnimkou
bola Žilinská diecéza rímsko-katolíckej cirkvi. Generálny dozorca ECAV
Pavol Delinga v Evanjelickom posle
spod Tatier č. 30-31 k tomu uvádza:
O to viac a s pohŕdaním musíme zvýrazniť skutočnosť, že sme sa nemohli
priblížiť k pamätným miestam, kde
ležia naši dávni cirkevní hodnostári, ktorým sme prišli vzdať hold. Prečo? Lebo nebola žiadna ochota, vôľa
ale ani milosť pustiť evanjelických veriacich k týmto miestam v Žiline ani
v Bytči. Rímskokatolícki predstavení sa vo svojej veriacej zatvrdilosti domnievajú, že nemáme sväté ani občianske právo hromadne navštíviť historické miesta, položiť kytice kvetov a
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pomodliť sa v terajších rímskokatolíckych chrámoch.
V mysliach veriacich evanjelikov
augsburského vyznania však navždy
zostane hlboká pieta, pokora a nádej.
Pritom netreba zabúdať, ale neustále si pripomínať ducha pravdy, a prav-

divo uvádzať naše evanjelické dejiny
pre budúce pokolenia. Je to požehnané dielo od nášho Pána Ježiša Krista,
tomu zostaneme vždy verní a v tomto
duchu budeme vždy konať. ■

Duchovné zamyslenie nad hodnotou staroby
Mgr. Martin Šefranko, prevzaté z
časopisu Diakonia
Krásny starý človek nie je ten, kto
zostáva i v seniorskom veku telesne zachovaný, ale ten, kto duchovne
zrie, kto prináša ovocie Svätého Ducha: lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť,
krotkosť, zdržanlivosť (Gal 5 : 22-23a)
Nebolo by múdre báť sa staroby, bojme sa radšej zarmútiť Boha. Nemajme
obavy pred vráskami na tvári, ale pred
vráskami na duši, pred hriechom.
V Evanjeliu podľa Jána (12 : 35-36)
Pán Ježiš hovorí: Ešte na krátky čas
je svetlo medzi vami. Choďte, kým
máte svetlo, aby vás neprikvačila tma;
kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým
máte svetlo, verte v svetlo, aby ste
boli synovia svetla! Svetlo má v tomto Kristovom výroku dvojaký význam.
Je ním Ježiš sám, no aj spôsob života,
ktorým sa usilujeme nezarmucovať
Pána Boha – bojíme sa sklamať Hospodina. Z Krista prijímajme svetlo pre
život – aj v seniorskom veku. Takto,
vierou v Pána Ježiša, smieme byť aj v
starobe krásnymi ľuďmi.
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Podstatné je vedieť, kam smerujeme. Kto z Krista prijíma svetlo pre
život, kto dôveruje Ježišovi, pre toho
smie byť seniorský vek dozrievaním
pre večnosť, nie cesta úpadku, pre
toho je staroba vekom nádeje, nie
beznádeje.
Pánove slová: ešte na krátky čas
je svetlo medzi vami nás upozorňujú na dobu milosti, ktorá sa pre nás
raz skončí, na to, že je dôležité čerpať svetlo z Krista, aby sme v ňom vedeli chodiť, keď do nášho žitia vtiahne tma staroby, choroby, nevládnosti,
keď sa priblížia roky, o ktorých povieme: nemám v nich záľubu (Kaz 12 : 1).
Kajúci lotor na kríži je svedectvom, že
začať dôverovať Ježišovi nie je neskoro
ani v posledný deň života. Zle by sme
však rozumeli, keby sme z toho vyvodili, že si pred Bohom môžeme dovoliť byť vypočítaví. Tomu, kto by chcel s
Božou milosťou kalkulovať, treba vedieť, že kto sa po väčšinu žitia o Hospodina nezaujímal, komu Pán a Božie veci boli ľahostajné, ten sa v seniorskom veku sotva stane vrúcnejším
a dychtivejším po Bohu. Spomínam
si na jednu veriacu starenku, ktorej

zdravotný stav sa za posledný polrok
pred jej skonom tak prudko zhoršil,
že nepoznávala už ani svojich najbližších. Keby v čase, kým mala telesnú i
duševnú silu nečerpala z Krista, keby,
povedané slovami z Jána 12. kap., neverila v svetlo, kým mala svetlo, nechodila vo svetle, kým ju neprikvačila
tma (choroby), v závere jej pozemskej
púte by už na to nemala príležitosť.
Preto z Krista prijímajme svetlo pre
život. Ako? Tak, že budeme vďační za
to, čo Ježiš pre nás podstúpil na kríži: bol opustený Bohom, aby nik z nás
nemusel byť Bohom opustený – ani
v starobe, ani pri zomieraní. Celkom

prakticky: navzdory všetkému komplikovanému, čo prináša seniorský
vek, si denne všimnime aspoň tri veci,
za ktoré môžeme Bohu poďakovať.
Pán Boh spravidla koná cez ľudí, nezabudnime mať pre nich dobré slovo.
Staroba, hoci nezriedka spätá s chorobami, nie je to najhoršie. Najhoršie je pohŕdať Božou láskou, milosťou
a trpezlivosťou. Najhoršie je zriecť sa
viery v Krista. Kto sa jej nezrieka, ten
môže i v seniorskom veku vyznávať s
básnikom L. Fričovským: To najlepšie
ešte len príde. Ten bude aj v starobe
krásnym človekom, tomu bude svietiť
Kristus i v hodine skonu. ■

Životní jubilanti CZ
September
Kellová Danka
Nitsch Richard
Miháliková Jarmila, Ing.
Zimáková Anna
Jakubček Jaroslav
Michaliček Jaroslav
Šašurová Darina
Krišková Lýdia, Ing.
Kvaššay Tibor

Október
6.9.
11.9.
12.9.
18.9.
19.9.
19.9.
24.9.
26.9.
29.9.

Gaborčíková Viera
Žilka Milan, Ing.
Krausová Irena
Miháliková Erika
Reichová Eleonóra
Hybenová Darina
Glatz Jaroslav
Miková Zuzana
Ferianček Vladimír

2.10.
5.10.
12.10.
14.10.
18.10.
25.10.
28.10.
30.10.
31.10.
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Ponuka zo zborovej knižnice
Vydavateľstvo Tranoscius vydalo dva knižné tituly, ktoré záujemcom ponúka aj naša cirkevno-zborová knižnica.
Klamný úsvit, Július Cibulka
Dr. Július Cibulka bol jeden z čelných predstaviteľov obrodného snaženia v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Najvýraznejším prínosom
jeho diela Klamný úsvit je svedectvo
o snahách a obetiach za duchovnomorálnou obrodou cirkvi po februári 1948 a tiež po roku 1968. Cibulkovým najväčším prínosom je presné pomenovanie problému cirkvi tej
doby. Kniha vyšla už po smrti jej autora a predtým kolovala ako samizdat.
Takto to bolo, Ondrej Šimek
Sú to spomienky, ktoré sú súčasťou
autorovej práce Protifašistický odboj Batizoviec s okolím, ktorú napísal k 35. výročiu SNP, a ktorá je dnes
majetkom múzea SNP v Banskej Bystrici. Kniha obsahuje aj nedoceniteľne vzácne skúsenosti z pobytu v koncentračných táboroch Ravensbruck a
Saksenhausen až po vytúžené chvíle
oslobodenia 24. júna 1945. Obsahuje
aj chvíle dojatia po prechode hranič-

18

nej čiary ako slobodní občania našej
vlasti.
Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista z Bratislavy poslala ponuku
kníh nášmu farskému úradu. Knihy,
ktoré čitateľov zaujmú, si môžu požičať v zborovej knižnici alebo objednať
na farskom úrade. Niektoré tituly uvádzame: Richard A. Bennett, Hľadanie
Boha; Richard A. Bennett, Duchovný pokrm; Adolf Saphir, Kristus a Písmo; Johannes Reimer, Bez zbrane, ale
predsa pod Božou ochranou; Joachim
Langhammer, Čo bude s týmto svetom?; Joachim Langhammer, Víťazný
život v Kristovi; John MacArthur, Úzkou bránou; MUDr. Karol Mika, Príhody pohotovostného lekára; Benedikt Peters, Nepochopiteľné bohatstvo Kristovo (List Efezským a učenie
o milosti); Josef Kausemann, Premožený milosťou (Jákobova dramatická životná cesta); Wolfgang Buhne,
Môže byť láska hriechom? a 21 kníh
Kristíny Royovej.
Veľmi odporúčame navštíviť túto
našu cirkevnú knižnica, lebo ponúka
bohatý výber kníh a každý čitateľ si
určite nájde takú, ktorá ho zaujme. ■

Misionár Curt Westman
Prevzaté z časopisu Východ z augusta 2010
Redaktorka Dagmar Mozoľová
uvádza rozhovor s Curtom Westmanom, ktorého môžeme charakterizovať ako švédskeho farára, ktorý v súčasnosti pôsobí v Nórsku, miluje dánsky chlieb a srdce má na Slovensku.
Spolupracuje so Slovenským evanjelizačným strediskom v Bratislave. V 80tych rokoch minulého storočia pašoval Biblie do komunistických krajín
(do ČSSR, Maďarska, Bulharska, Albánska a aj mimo Európy, do Číny).
Dnes vedie skupiny biblického štúdia
pre jednu nórsku luteránsku misijnú
spoločnosť.
Na otázku ako zvládal situácie pri
pašovaní Biblií, odpovedal: Nesľuboval som Bohu, že sa nebudem báť, ale
že pôjdem. Naučil som sa, že Boh vyžaduje len to, aby sme chceli a o zvyšok sa postará. Nebezpečné to nebolo
ani tak pre tých, ktorí Biblie prevážali, ale skôr pre tých, ktorí ich prijímali. Od týchto ľudí som sa naučil, že báť
sa človek má iba toho, aby nezhrešil.
V jednej oblasti v Rumunsku, kam
sme raz niesli Biblie, nám jeden
16-ročný chlapec rozprával, že musel
prejsť pešo aj 18 kilometrov, len aby sa
dostal na nejaké kresťanské stretnutie. A keď sa stretnutie skončilo, mohol si požičať farárovu Bibliu na 30
minút, aby si z nej čítal. Keďže mal za
sebou najväčšiu vzdialenosť, mohol si

z nej čítať ako prvý, a len potom ostatní, až do šiestej rána, keď pastor odchádzal. Až keď sme prišli my, rozdali sme Písmo všetkým. Ten chlapec
sa rozžiaril a spýtal sa, na ako dlho si
túto knihu môže požičať. Keď sme mu
povedali, že je jeho vlastná, rozplakal
sa. Dal si Bibliu pod kabát a šiel domov.
A ja rozmýšľam nad tým, čo je to za
sila, ktorá dokáže, že 16-ročný chlapec
sa nebojí, že ho s tou Bibliou objavia
policajti a zakážu mu chodiť do školy. Znamená to, že Boh nie je teória.
Ak by s Ním niečo nezažil, tak by sa
takto nesprával. Naučil som sa mnohému od starých aj mladých.
Na otázku: Čo máme robiť my, ktorí nežijeme v takej spoločenskej situácii, aby bola pre nás Biblia taká vzácna
ako pre toho 16-ročného chlapca, C.
Westman odpovedal: Zdá sa, že hojnosť a peniaze sú pre vieru najnebezpečnejšie. A aj pre cirkev! Kým je človek závislý na Bohu, tak sa často modlí. Stretol som človeka zo Švédska,
ktorý mi povedal, že sa musíme modliť, aby sme sa dostali z finančnej krízy. Povedal som mu, že sa za to modliť nebudem. Radšej sa budem ekonomicky trápiť. Z duchovného pohľadu
nie je finančná kríza to najhoršie, čo
sa môže stať. ■
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Udalosti v cirkevnom zbore
V júli a auguste je prázdninové a
dovolenkové obdobie. Mnohí z nás
oddychovali a naberali novú silu do
práce. Aj náš zborový farár oddychoval od zborových povinností. My cirkevníci mu tento oddych doprajeme.
Počas jeho neprítomnosti ho zastupoval brat farár Mgr. Michal Findra z
Veľkého Slavkova.
Modlitebné spoločenstvo má stretnutia aj počas letných mesiacov. Veď
príkaz: neprestajne sa modlite, platí v
každom čase. Štvrtkové stretnutia sú
požehnanými chvíľami. Sestry z MoS

pozývajú a rady privítajú medzi sebou
každého, kto túži stretnúť sa v príjemnom spoločenstve s Božím slovom a v
modlitbe ďakovať za všetko, čo každodenne prijímame z Božej milosti, ale
tiež aj prosiť o to, čo nás trápi a v čom
potrebujeme pomôcť.
Nedeľa pokánia je 10. nedeľa po Svätej Trojici. Slávnostným kazateľom na
službách Božích bol bratislavský farár
Mgr. Martin Šefranko. Po nich mohli
všetci kajúci pristúpiť k stolu milosti a
prijať sviatosť Večere Pánovej. ■

Ponuka pre deti od 6 do 10 rokov
Spev na oslavu Pána môžeme často počuť na službách Božích v podaní
nášho cirkevno-zborového spevokolu.
Podobne ho oslavujú aj deti z Nedeľnej besiedky svojou zvonkohrou. Chceme, aby v našom CZ pôsobil aj detský spevokol, aby sa aj mladšie deti od

6 do 10 rokov mohli zapojiť sa do zborového spevu. Upozorňujeme rodičov
detí, čo rady spievajú, aby ich prihlásili vo farskej kancelárii, alebo u učiteľov náboženstva do konca septembra 2010. ■

Poďakovanie z Kežmarku
Milí bratia a sestry v Ježišovi
Kristovi!
Voda sa v živote človeka vníma väčšinou pozitívne, pretože si uvedomujeme, aká potrebná je táto tekutina
pre život. Bez vody niet života. Stačí,
ak je niekedy suchšie obdobie a ho20

rúce slnko nám spôsobuje na našich
poliach a záhradách neúrodu. V afrických krajinách je akútny nedostatok
pitnej vody, v dôsledku čoho vznikajú mnohé epidémie a v nedávnej minulosti (v roku 2007) sa aj náš cirkevný zbor zapojil do projektu: Živá voda
pre Malawi, čím sme podporili stavbu

studní v tejto krajine.
Aj v duchovnom živote je voda obrazom života. Žalmista priam hovorí:
„Bože ... u Teba je prameň života.“ (Ž
36,10) a Pán Ježiš pri Jákobovej studni v rozhovore so ženou samaritánkou
poznamenáva: „Kto by však pil z vody,
ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v
ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu“ (J 4,14).
V Kežmarku a Ľubici sme sa však 4.
júna 2010 stali svedkami toho, ako sa
voda môže stať ničivým živlom, ktorý vie spôsobiť obrovské škody nielen na majetku ale rovnako vie zasiahnuť aj do psychiky človeka a vytrhnúť
ho z určitého pokoja a duševnej rovnováhy. Táto skutočnosť bytostne postihla niekoľko rodín z nášho cirkevného zboru, ktoré sa priamo pasovali s týmto živlom a ešte nejaký čas potrvá, kým odstránia všetky škody, spôsobené vyliatím sa potoka Ľubičák,
ktorý spôsobil na území Kežmarku a
Ľubice povodeň. Túto skutočnosť ste
mohli sledovať i prostredníctvom rôznych televízií.
Cirkevný zbor neváhal a vzápätí vyhlásil zbierku pre rodiny, ktoré boli
zasiahnuté povodňami. Touto cestou
sa chceme čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli do tejto zbierky, či už jednotlivcom alebo cirkevným zborom
doma i v zahraničí. Bol to okamih,
keď sme si uvedomovali, že sme súčasťou jedného tela Kristovho a ak v
ňom trpí jeden úd, tak tým druhým

nie sme ľahostajní, pretože trpia spolu s nami a pre našu záchranu mobilizujú všetky svoje sily, prinášajúc ovocie viery pre pomoc blížneho. Ovocia
Vašej viery sme prijali nad svoje očakávanie vo výške 11.900 Eur. I cez túto
zbierku sme si postupne uvedomovali slová apoštola Pavla, že Boh učinil omnoho viac, ako sme my prosili
a ako vôbec tomu dokážeme rozumieť
(Ef 3,20).
Zborové presbyterstvo na svojom
zasadnutí 5. augusta 2010 prijaté finančné prostriedky prerozdelilo podľa výšky škôd spôsobených jednotlivým rodinám a vzápätí túto pomoc
vyplatilo. V prílohe Vám prikladáme zoznam darcov ale i zoznam rodín, ktorým sa finančné prostriedky
zo zbierky poskytli.
Na záver Vám chceme ešte raz srdečne poďakovať a v ďalšom živote
viery či už osobnom alebo ako spoločenstva cirkevného zboru, popriať Božie požehnanie, múdrosť a silu, aby ste
mohli naďalej bojovať dobrý boj viery,
dosahovať večný život a pred mnohými svedkami podávať dobré svedectvo o živote s Pánom Ježišom Kristom
(1Tim 6,12).
S bratským pozdravom Mgr. Roman Porubän, zborový farár CZ ECAV
Kežmarok. ■
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Pozvánka na Deň Tatranského seniorátu
V stredu 15. septembra 2010 o 9:30
h bude v evanjelickom kostole v Holumnici Deň Tatranského seniorátu.
Témou Dňa je „Vyvoľ si dnes...“ Quo
vadis? – kam kráčame? Program je
pripravený pre všetky generácie.
Na Deň Tatranského seniorátu sa
treba prihlásiť vo farskej kancelárii

najneskôr do 10. septembra 2010 – organizátori musia vedieť počet účastníkov, aby mohol byť zabezpečený obed
a doprava (neprihlásení si musia zabezpečiť obed individuálne, informácia o odchode autobusa bude spresnená v nedeľu 12.9).

Oznamujeme
•
•
•

konfirmandom, že vyučovanie začne 21. septembra (utorok) v zborovej
miestnosti. Prvý ročník o 15:00 h a druhý ročník o 16:00 h;
rodičom, že do prvého ročníka konfirmačnej prípravy môžu svoje deti
prihlásiť na farskom úrade, ak dovŕšili 12 rokov;
rodičom a deťom, že evanjelické náboženstvo sa vyučuje na všetkých základných školách v Poprade.

Vypísané z matrík v mesiacoch máj - august 2010
•
•
•

Sviatosť Krstu svätého prijali: Petra Kicová a Sofia Wiedermannová.
Manželstvo uzavreli: Ľubica Ilavská a Tomáš Baranec, Zuzana Zimániová a Pavol Bernhauser.
Do večnosti v nádeji na vzkriesenie odišli: Pavol Roško (100), Margita
Kunošová (89), Pavol Marcinko (78), Ján Lučanský (94), Peter Horvay
(65), Helena Becková (77), Terézia Kyselová (83), Ján Ferko (65), Júlia
Hastíková (78), Karol Labaj (84) a Ján Korenko (90).

Zborový list popradských evanjelikov. Pre vnútornú potrebu Evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Poprade, Námestie sv. Egídia 8/17, tel. farský úrad:
789 587 2. Zodpovedný redaktor: Dr. Libor Bednár - zborový farár, e-mail: ecavpp@
stonline.sk, jazyková úprava: Zuzana Valeková, spolupráca: Ing. Zuzana Hybenová,
Alena Chlebovcová a Stanislav Račko. Grafická úprava: Samuel Bednár. Vydávanie zborového listu môžete podporiť milodarom. Ďakujeme.
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Pozývame na pravidelné stretnutia
•
•
•
•
•
•

konfirmandi – každý utorok, 1. roč. o 15:00 h a 2. roč. o 16:30 h
spevokol – každú stredu o 17:00 h
modlitebné spoločenstvo – každý štvrtok o 16:30 h
biblická hodina – každý štvrtok o 18:00 h
mládež – každý piatok o 18:00 h
detská besiedka – každú nedeľu počas Služieb Božích

Verne kráčaj
Nieto vody, nieto ohňa,
čo by silou zničil nás,
kým nepríde Božia chvíľa,
On nás pozve k sebe zas.
Nieto žiaľu, nieto krivdy,
ktorú by nám nesňal Boh,
keď prídeme v slávny domov,
ku podnožiam Jeho nôh.
Uschnú slzy, plač zanemie
a hriech zmizne ako sen,
keď uzrieme zabronievať
večnej slávy nový deň.
Keď zvuk trúby svetom zavznie,
milosti že nastal čas
a keď duše v nebies sláve
zdvihnú k chvále Božej hlas.
Tak len verne kráčaj k cieľu,
nech ťa nevzprie klam ni mam,
odmení ťa raz Pán v nebi,
korunou čo schystal sám...
Kristína Royová
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Rozpis Služieb Božích a ďalších cirkevno-zborových aktivít

SEPTEMBER
5.
9.
12.
16.
19.
23.
26.
29.
30.

Ne. 09.00
10.30
Št. 18.00
Ne. 09.00
10.00
Št. 18.00
Ne. 09.00
10.30
Št. 18.00
Ne. 09.00
10.30
St. 15.00
Št. 15.00
18.00

-

Poprad, 14. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 14. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 15. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Poprad, biblická hodina
Poprad, 16. nedeľa po Svätej Trojici
Stráže, 16. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 17. nedeľa po Svätej Trojici
Spišská Sobota, 17. nedeľa po Svätej Trojici
Domov seniorov na Komenského ul., biblická hodina
Domov seniorov Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina

OKTÓBER
3.
7.
10.
14.
17.
21.
24.
27.
28.
31.

Ne. 09.00
10.30
Št. 18.00
Ne. 09.00
Št. 18.00
Ne. 09.00
10.00
10.30
Št. 18.00
Ne. 09.00
St. 15.00
Št. 15.00
18.00
Ne. 09.00
10.30

-

Poprad, poďakovanie za úrody zeme
Stráže, poďakovanie za úrody zeme
Poprad, biblická hodina
Poprad, 19. nedeľa po Svätej Trojici10.00
Poprad, biblická hodina
Poprad, 20. nedeľa po Svätej Trojici
Sviatosť Večere Pánovej
Stráže, 20. nedeľa po Svätej Trojici
Poprad, biblická hodina
Poprad, 21. nedeľa po Svätej Trojici
Domov seniorov na Komenského ul., biblická hodina
Domov seniorov Xenón, biblická hodina
Poprad, biblická hodina
Poprad, Pamiatka reformácie
Spišská Sobota, Pamiatka reformácie

