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„On je obeťou
zmierenia
za naše hriechy,
a nielen za naše,
ale aj za hriechy
celého sveta.“
1. List Jána 2,2

Veľký piatok
Andrej Hajduk
Žijeme z obete
Boha Syna.
Nehodní na svete
spievame o Golgote
pod Jeho krížom.
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Ježiš Kristus – dokonalá obeť !

O

beť patrí k najstarším a najvšeobecnejším prejavom náboženského života. Jej podstatným znakom bola snaha pôsobiť na božstvo, aby zachovalo a rozmnožilo život, príp. ďalším znakom bolo vyjadrenie pocitu vďačnosti. Takto už synovia Adama
a Evy – Kain a Ábel – obetovali Bohu. Obetované boli
prvotiny zo všetkého, čo žilo – z úrody, zo zvierat, dokonca aj ľudia. Známe sú biblické príbehy o obetovaní
Jefteho dcéry alebo Abrahámovho syna Izáka.
Najväčší vplyv na vytváranie obetných nariadení
malo rozličné chápanie božstva. Ak bolo božstvo chápané ako náladová bytosť, ktorá svoju priazeň alebo nepriazeň prejavovala napr. v úrode alebo neúrode, tak obeť bola buď prostriedkom vďačnosti alebo aj magickou silou,
ktorá mala pôsobiť na božstvo. Ak bol Boh chápaný ako svätá bytosť, stala sa
obeť prostriedkom očisťovania od hriechu.
Obeť za hriech sa prinášala buď pravidelne alebo mimoriadne. Pravidelne
bola prinášaná napr. na Letnice, slávnosť stánkov a mimoriadne raz do roka
v Deň zmierenia. Tento deň sa stal (zvlášť po návrate Izraelcov z babylonského
zajatia) jedným z najdôležitejších dní roka. Vtedy veľkňaz – jediný raz v roku –
vchádzal do svätyne svätých a prinášal obeť za seba, aj za celý izraelský národ.
Ale táto obeť nemohla úplne vymazať hriech, on bol iba prikrytý, čo naznačuje aj hebrejský názov tohto sviatku – Jom Kipur. Preto sa obete museli stále
opakovať. „Každý kňaz tam stojí každý deň, koná bohoslužbu, znovu a znovu prináša tie isté obete, ktoré nikdy nemôžu zahladiť hriechy“ (Žd 10,11).
Proti takýmto obetiam už dávno pozdvihovali svoj hlas starozmluvní
proroci. Odsudzovali obete, ktoré sa konali bez vnútornej účasti alebo bez
spätosti s láskou k blížnemu. Prorok Ozeáš oznamuje Hospodinove slová:
„Lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly“ (Oz 6,6). Prorok Ezechiel verí, že Boh môže odpustiť hriech aj bez obete: „Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal a bude zachovávať
všetky moje ustanovenia, určite bude žiť. Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať“ (Ez 18,21nn). Aj žalmista v 51. žalme hovorí: „Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku a keby som Ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený“ (51,18-19). Biblia je plná
takýchto svedectiev, ktoré poučujú, že obete len samým vykonaním nemôžu
zmieriť človeka s Bohom.
Jedinou dokonalou obeťou je tá, ktorú priniesol Ježiš Kristus svojím umučením a smrťou. Jeho obeť bola dostatočná na odpustenie hriechov celého
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sveta. On nás „vykúpil, privlastnil si a vyslobodil od všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej“, ako čítame v Lutherovom vysvetlení 2. článku
Viery všeobecnej kresťanskej. Pridanie čohokoľvek alebo odobratie čohokoľvek popiera jej platnosť. Každý systém, ktorý sa snaží získať Božie odpustenie prostredníctvom dobrých skutkov, je základným odmietnutím Kristovej smrti a pohŕdaním diela Ducha Svätého.
Na rozdiel od starozmluvných obetí obeť Ježiša Krista nemôže byť nikdy
opakovaná: „Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera
a smrť už viac nepanuje nad ním“ (R 6,9).
Jeho obeť je aj večná. Má trvalú platnosť. Všetci ľudia, ktorí vstúpili do Božieho kráľovstva, museli vojsť práve vierou v túto obeť. Tak to bolo v minulosti, tak sa to deje v súčasnosti a tak to bude aj v budúcnosti. „Lebo jedinou
obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť“ (Žd 10,14).
V spojení s Ježišom Kristom sa postupne premieňame k svätosti, k dokonalosti. Ešte nie sme dokonalí, ale tento proces rastu môžeme podporiť poslušnosťou Bohu a uplatňovaním Božieho slova vo všetkých oblastiach nášho života. Nová zmluva hovorí o duchovných obetiach. „Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša
Krista“ (1Pt 2,4-5).
Boh obetoval svojho jediného Syna kvôli nám, hriešnym ľuďom, aby sme
nezahynuli vo svojich hriechoch, ale mali večný život. Buďme Mu za to z celého srdca vďační. A ako nás apoštol Pavel v R 12,2 vyzýva, premeňme sa obnovením mysle, aby sme vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, a tak žili na chválu Bohu a prinášali Mu obeť príjemnej vône.
Mária Kováčová
ev. farárka v CZ ECAV na Slovensku Podolínec

Ježiš vidí aj drobných,
nenápadných a jednoduchých
Kázeň, ktorá odznela na výročnom zborovom konvente
3. februára 2013
Zjavenie Jána 2,18-29
Tyatíra – posledný cirkevný zbor
zo siedmich maloázijských cirkevných zborov, ktoré sme postupne
z roka na rok preberali na výroč-

4

ných zborových konventoch a hľadali v nich odkaz pre náš zbor, naše spoločenstvo cirkvi a jeho život.
Týchto sedem listov, ktoré sa nachádzajú v 2. a 3. kapitole Zjavenia Já-

novho, nám malo poslúžiť ako inventúra duchovného života, ktorá určite odhalila mnohé nedostatky, ale zároveň nás upevnila vo viere a poukázala na silné miesta práce a služby v našom cirkevnom zbore. Ak sme boli pozornými čitateľmi
či poslucháčmi, tak týchto sedem listov – to bolo upratanie si neporiadku
pred svojím vlastným prahom. Bol
to kritický pohľad dovnútra s poukazom na to, akými sme nástrojmi ako
spoločenstvo cirkvi v rukách Božích.
Sme vôbec použiteľní? No týchto
sedem listov nám zároveň dávalo
nádej na zmenu a stále nám ju dáva
– ak svedectvo tohto zjavenia počúvame, prijímame ho do svojho života
a žijeme v jeho mantineloch. Sedem
listov, sedem rokov, sedem aplikácií
pre náš cirkevný zbor.
Ak sa pozeráme na číslo sedem
z biblického pohľadu ako na číslo
úplnosti a dokonalosti, tak si neraz
kladiem sám pre seba otázku: Posunuli nás tieto aplikácie dopredu alebo prešľapujeme stále na tom istom
mieste? Zmenilo sa niečo v našom
živote, ale predovšetkým v živote
cirkevného zboru? Týchto sedem
listov sprítomňuje stav cirkvi v čase
Ježišovho zjavenia apoštolovi Jánovi. No prostredníctvom týchto listov
môžeme aj my vidieť stav duchovného života kežmarského cirkevného zboru. Dnes to bude siedmy pohľad – pohľad posledný.
List do Tyatír patrí medzi najdlhšie pastorálne listy. Zvláštnosťou je
však, že je adresovaný do najmenej
významného mesta. Okrem toho tento list je po exegetickej stránke najzložitejší. V celom Zjavení Jánovom
je tu menovaný Pán cirkvi – Ježiš
Kristus ako Boží Syn len jedenkrát,

a to práve na tomto mieste. To, čo je
v ostatných novozmluvných spisoch
bežné, to sa tu vyskytuje len jedenkrát. Na druhej strane sa v tomto liste pracuje s výrazmi neobvyklými či
menej bežnými, čo do značnej miery
sťažuje prácu exegéta – vykladača.
Tyatíra bolo maloázijské mesto,
ktoré ležalo na ľavej strane dôležitej obchodnej cesty z Pergamonu
do Sárd v končinách Mýzie a Lýdie.
Dnes by sme povedali, že toto mesto
bolo len akýmsi parkoviskom kamiónov s motorestom – akousi malou občerstvovacou zastávkou. V roku 300
– 282 pred narodením Ježiša Krista
bolo založené Seleukidovskou dynastiou ako vojenské mesto. Politicky nemalo skoro žiadny význam. Pôvodne patrilo Pergamonskému kráľovstvu, neskôr prešlo pod rímsku
správu. Vtedy sa stalo rozkvitnutým obchodným mestom s mnohými
cechmi ako boli garbiari, sedlári, kováči, hrnčiari a hlavne farbiari, ktorí vyrábali purpurovú farbu. Pravdepodobne i Lýdia, o ktorej je zmienka
v Skutkoch apoštolských (Sk 16,14),
a ktorá sa dala pokrstiť s celým svojím domom, patrila do cechu farbiarov, keďže bola obchodníčkou s purpurom. V Tyatíre žili ľudia pomerne
jednoduchí, bez vzdelania. Plínius
nazval toto mesto veľmi výstižne „inhonora civitas“ – nevyzdobená, obyčajná obec. V porovnaní s Pergamonom či Efezom musela Tyatíra pôsobiť fádne, až priam šedivo. Hoci toto mesto bolo malým a nie až tak významným, predsa ho Pán Ježiš dobre pozná. Ježiš sa stará aj o malé
a skryté miesta. Aj o nich vie všetko. Preto je tu zmienka: „Toto hovorí Boží Syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov.“
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Čo chce byť povedané týmito slovami pre náš cirkevný zbor? Určite
nie sme nenápadní ako bola Tyatíra. História mesta Kežmarok a cirkevného zboru je veľmi bohatá. Kultúrnych pamiatok, ktoré chodí obdivovať celý svet, vlastníme viac než
dosť. Ale na túto skutočnosť nechce byť poukázané, aj keď je to do určitej miery odraz duchovného života našich predkov. Ak Pán Ježiš píše
o Svojich očiach ako o plamenných,
tak týmto obrazom nám chce byť
povedané: Milý cirkevný zbor, tento Ježiš vidí každú drobnosť, každú
smietku, každú vec, ktorú ste zanedbali a ktorá by mohla slúžiť k rozkvetu cirkevného zboru ako po duchovnej tak i hospodárskej stránke.
Vieme, že oheň v Biblii všetko prepáli, preskúša a odhalí každú vadu. Oheň je používaný v biblickej reči aj ako prostriedok očisťovania sa,
tak ako sa zlato čistí v ohni. Ak Ježiš
na nás pozerá takýmto plamenným
pohľadom, tak si položme otázku:
Cítime na sebe tento pohľad? Vidíme aj tie drobné veci, v ktorých sme
zlyhali a o ktorých si možno myslíme, že nie sú až také dôležité? Pán
Ježiš o nich vie a poukazuje na ne.
Okrem toho nám dáva v tomto novom roku nový čas milosti, aby sme
aj drobnosti dokázali vo svojom živote, ale i v živote cirkevného zboru
opraviť – vyšperkovať.
O Svojich nohách Ježiš hovorí,
že sú pevné, nič ich nemôže sklátiť
a podlomiť, ale práve naopak. Ježiš
Svojimi nohami môže rozdupať Svojich nepriateľov. V protiklade s Danielovou víziou o mocnárskej soche, ktorej hlava bola zo zlata a nohy z hliny, túto víziu môžeme vykladať, že Ježišova moc sa nekláti, je
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stabilná. Ježiš ako sudca sa chystá
šliapnuť na neverných kresťanov. To
je pre nás možno dosť desivá predstava. Po týchto úvodných slovách
z listu adresovaného do Tyatír ide
priam z Ježiša Krista strach a čakali
by sme pokarhanie, ale nie je to tak.
Nasleduje pochvala.
„Poznám tvoje skutky aj tvoju
lásku, vieru, službu a vytrvalosť;
a viem, že tvoje posledné skutky
sú početnejšie než prvé.“ Cirkevný zbor v Tyatíre má lepšie pokračovanie než samotný začiatok. Väčšinou to býva naopak. Pán Ježiš túto skutočnosť kritizoval v liste cirkevnému zboru do Efezu, kde im vytýkal, že opustili svoju prvú lásku (Zj
2,4). Opustili to svoje zapálenie pre
Kristovu vec. V Tyatíre teraz hovorí opačne: „tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé.“ Rásť
v dobrých skutkoch, ktoré sú ovocím
našej viery v Pána Ježiša Krista, to
je sen nejedného farára v cirkevnom
zbore, ale aj každého kresťana. Veriaci v Tyatíre boli pochválení za to,
že rástli v dobrých skutkoch.
Čo by povedal dnes Pán Ježiš
o nás? Čo by povedal o nás Ten, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy
ako lesklý kov? Áno, za mnohé veci,
ktoré sme urobili v uplynulom roku
by nás pochválil a mnohí pracovníci
si skutočne túto pochvalu zaslúžia,
ale nedá sa dlhodobo stáť na pochvale a myslieť si: aké sme hviezdy.
To je práve jedna z diablových lestí. Ak sme urobili niečo pre Krista,
niečo, čo nás stálo čas a námahu,
tak by sme sa nemali s tým uspokojiť, ale pokračovať ďalej a prinášať dobré skutky ako ovocie svojej
viery tam, kde je to potrebné a kde
nás Pán Boh povoláva do služby. Ak

stagnujeme, tak sa nám to určite vypomstí a veľmi rýchlo dostaneme
„po nose“, ako dostal spevokol minulého roku vo Svite. Uvedomme si, že
žijeme posledné dni, a preto niet času odpočívať na vavrínoch. Opravdivého kresťana necharakterizuje
stagnácia, ale napredovanie. Preto nedovoľme, aby sme boli spokojní s tým, čo máme, čo sme dosiahli
s Božou pomocou. Ustavične hľaďme na Ježiša, aby sme napredovali.
Napredovať môže aj ten jednoduchý človek. Tyatíra nebola dôležitým mestom. Ľudia v ňom boli úplne jednoduchí a v porovnaní s inými mestami až nápadne fádni. A napriek tomu ich láska, viera, služba
a vytrvalosť boli početnejšie ako
kdekoľvek inde. Čím viac ľudia hľadeli na Krista, tým početnejšie boli
ich skutky lásky, tým vytrvalejšia bola ich viera a služba – to znamená
diakonia. Aj jednoduchí ľudia v obyčajnom meste, ktorí hľadia na Krista, dostávajú pochvalu, pretože ich
posledné skutky sú početnejšie než
prvé. Ani dnes nemusíme pozerať
na ľudí s tým, že ten je príliš jednoduchý, on Božím veciam nebude rozumieť. To vôbec nie je pravda. Boh
je blízky každému a i ten obyčajný
jednoduchý človek môže byť blízko
Bohu. Vtedy jeho ovocie viery presahuje naše očakávania. Pre Boha sme všetci rovnako vzácni a Božie pravdy sú také jednoduché, že
ich neraz pochopia práve tí „jednoduchí“.
Na jednej strane tu zaznieva pochvala a predsa nie je všetko v poriadku. Predsa prichádza aj výčitka.
„Mám proti tebe to, že trpíš ženu
Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je
prorokyňa, a pritom učí a zvádza

mojich služobníkov, aby smilnili
a jedli mäso obetované modlám.“
Zlo sa vždy usiluje nejakým spôsobom preniknúť do života cirkevného zboru. V tomto prípade je toto zlo
stelesnené v žene menom Ízebel. Je
to skutočne temné meno, pretože
pri ňom nám príde na um sidonská
princezná Ízebel, neskoršia manželka izraelského kráľa Achába, ktorá veľmi účinne zavádzala modlo
službu do života izraelského národa
a jediný, kto sa jej dokázal postaviť
na odpor, bol prorok Eliáš. Táto ľstivá žena sa tvárila veľmi zbožne, ale
na druhej strane čakala na vhodnú
príležitosť pošliapať Hospodina.
Takáto bola zrejme žena aj v Tya
tíre, ktorú Ježiš prirovnáva k starozmluvnej Ízebel. Tvári sa ako Božia
prorokyňa, je uznávaná, má svojich
nasledovníkov. No však táto žena si
neplní svoju službu, a preto nemôže
byť pravou Božou prorokyňou. Nebezpečenstvo, ktoré hrozí z jej strany, je veľké – mnohí ľudia jej uveria,
vydajú sa na jej cestu, lebo sa im to
zdá dosť zbožné. Ale táto žena namiesto Božích právd hlása, že smilstvo je v poriadku a rovnako aj mäso obetované modlám je v poriadku.
Áno, táto skutočnosť sa aj dnes stala občianskej spoločnosti akosi „normálna“. Je normálne žiť s opačným
pohlavím len tak, ako druh a družka. Je normálne smilniť, veď „žijeme predsa v inej dobe“. Je normálne
po šiestich mesiacoch od sobáša sa
rozviesť, je normálne, keď žena ide
na potrat, je normálne, ak sa v nemocnici praktizuje eutanázia, je normálne, keď dieťa v škole učiteľa pošle „do teplých krajín“, je normálne
.... Z koľkých hriechov, za ktoré by
sa naši rodičia a starí rodičia hanbili,
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sme dnes urobili normálne veci. Toto sú tie hlbiny satanove, o ktorých
je zmienka v našom texte. Je smutné, keď i dnes hriešny poriadok tohto sveta vyhlasujeme za Božiu vôľu.
Ale to je moderná gnóza, s ktorou
bojovala už prvotná cirkev. A prečo?
Je to pre nás veľmi pohodlné a populistické. Ízebel takto získala svojich prívržencov a neraz si myslíme,
že takto získame aj my ľudí do cirkvi.
Rozumkárstvom a vyšším poznaním
sa nikdy nič v dejinách cirkvi nepodarilo. To je len jeden z veľkých sebaklamov.
Čo sa stane s tými, ktorí sa nechajú oklamať, ktorí nevedia rozoznať hriešny poriadok sveta od Božej vôle, ktorí nevyužijú Bohom daný čas milosti na pokánie? Pán Ježiš
nám hovorí: „Hľa, vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia,
ak sa nebudú kajať za jej skutky.
Jej deti zahubím smrťou a všetky
cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo
skúma vnútro i srdcia, a každému
z vás odplatím podľa jeho skutkov.“ Ježiš s plamenným pohľadom
skúma vnútro i srdce človeka a nedá sa oklamať falošnou zbožnosťou. Vtedy sa nám môže stať, že nás
stihne Boží trest v podobe choroby,
súženia, či akéhokoľvek iného trápenia. Ak sa človek nekajá a neodvráti od bludných ciest, tak nás čaká večná smrť.
Pán Ježiš nám však ponúka možnosť záchrany – pokánie a odvrátenie sa od bludných ciest. Aj Ízebel
mala takúto možnosť. Či ju využila
alebo nie, to sa z listu nedozvedáme. To však nie je ani dôležité pre
náš život, ani pre život spoločenstva
cirkevného zboru. Dôležité je, či túto
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možnosť využijeme my. Dôležité je,
či budeme my skúmať svoje cesty,
či budeme my rozoznávať čo je ľudský poriadok a čo je Boží poriadok,
dôležité je, či budeme činiť pokánie
zo svojich hriechov a odvrátime sa
od nich alebo v nich budeme zotrvávať. Tento výročný zborový konvent
nás chce viesť k tej prvej možnosti – využiť pokánie, vyznať hriechy,
rozoznávať Božiu vôľu od vôle tohto sveta.
Učenie tohto sveta – akási moderná gnóza je zaiste veľmi lákavá
a príťažlivá pre ľudí, ale je to cesta
do zatratenia. Cestou do cieľa, ktorý
je pre nás pripravený v nebesiach, je
cesta pokánia. Ak vydržíme vo viere až do konca, dostaneme moc –
moc nad pohanmi, ktorej symbolom
je železný prút – železná berla. Pod
jej údermi sa každá vzbura a nepriateľstvo odporcov voči Bohu obráti
v hromadu črepov. Vytrvajme preto
až do konca a buďme víťazmi, lebo
i pre nás je pripravená nádherná odmena. „Kto má uši, nech počúva,
čo Duch hovorí cirkvám.“ Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti, že si sa vyjavil tomuto svetu ako mocný Boh a Pán. Ďakujeme Ti, že v takéhoto Boha môžeme veriť a skladať všetky svoje nádeje. Ty nám ponúkaš oveľa väčšie
bohatstvo života, než nám ho ponúka tento svet a každým ránom sa
o tom môžeme presviedčať. Ďakujeme Ti, že keď sa aj od Teba vzďaľujeme, Ty prichádzaš k nám a ukazuješ nám, kde je východisko z marazmu, do ktorého sme sa vďaka hriechu dostali. Ďakujeme aj za uplynulý rok, v ktorom sme mohli prijímať
množstvo požehnania duchovného

i telesného. Ochráň nás i našu cirkev, aby neupadla do bludov a aby
sme sa nedali zviesť falošnými prorokmi typu Ízebel. Skrze Ducha Svätého upevňuj nás vo viere, nech sme
použiteľné nástroje v rukách nášho
majstra Pána Ježiša Krista, aby sme
zverené poklady rozumne spravovali. Chceme Ti poďakovať za všetkých, ktorí si v cirkevnom zbore sve-

V

domito plnili a plnia svoje úlohy, svoje poslanie a do služby Tebe odovzdávajú to, čím si ich obdaril. Daj
nám vidieť spoločný cieľ, napĺňaj
nás Svojou múdrosťou a riaď naše
kroky po ceste pokory, aby sme tak
oslávili Tvoje sväté meno. Vypočuj
nás, keď k Tebe spoločne voláme:
Otče náš, ...
Roman Porubän

KRÍŽ A OBEŤ

erím, vážení čitatelia, že ste si po prečítaní nadpisu „Kríž a obeť“ predstavili kríž, na ktorom bol obetovaný Pán Ježiš Kristus. Možno ste si
pomysleli: „O tom sa už toľko povravelo! Možno povedať ešte niečo „nové“?“
Mám k vám otázku: Viete definovať, čo je kríž? Zapíšte si, prosím, vaše
osobné definície kríža na papier a prirovnajte si ich s nasledujúcimi definíciami z wikipédie. Vybrala som pre nás tie najzaujímavejšie. Porovnajte si ich
so svojimi definíciami!
„Kríž môže byť:
• dve brvná v pravom uhle priečne položené a pevne spojené (pôvodne len
jedno brvno), slúžiace v staroveku (starovekom Ríme) na popravu,... (mučidlo) a ukrižovanie;
• ...Kristov kríž (mučidlo na popravu Ježiša Krista);
• symbol kresťanstva vychádzajúci z Kristovho kríža,...;
• pätnásť snopov obilia uložených vo forme priečne položených brvien, ...
kríž (obilie);
• prenesene: utrpenie, ťažkosti, trápenie.“
Práve o tomto „prenesenom význame kríža“ často svedčíme. Ako? Keď sa
nás niekto opýta: „Ako sa máš?“ odpovedáme: „Mám kríž – utrpenie, ťažkosti, trápenie, ...!“
Čo dnes skrývame v slovách „kríž utrpení, ťažkostí, trápení,...“? Sú to utrpenia, ťažkosti, trápenia každého druhu!
• Choroba je hádam najtypickejším, najbežnejším a najznámejším krížom. Pozná ju každý človek. Najprv má zdravotné ťažkosti, potom trápenie
a ak sa preukáže nevyliečiteľnou, prichádza utrpenie.
• Kríž s človekom, ktorý je na niečom závislý. Dôsledky môžu byť nepredstaviteľné až ďalekosiahle utrpenia (stále narastajúce dlhy až bezdomovectvo). Možno aj nedôstojná smrť!
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• Posledné roky je krížom pre mnohých nezamestnanosť: najprv šok z výpovede, trápenie z nedostatku finančných prostriedkov na živobytie, z toho
ťažkosti, až psychické utrpenie. Môže končiť aj samovraždou.
• Najťažšie kríže sú tie, ktoré vznikajú vo vzťahoch: v rodinách, na pracoviskách, v spoločenstvách a v neposlednom rade aj v spoločnosti.
Čo s nimi?
Pán Ježiš Kristus povedal na konci lúčenia so svojimi učeníkmi: ... Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet (J 16,33). Tým aj nám povedal, že život v časnosti nie je bez kríža trápení, ťažkostí, utrpení – bez súžení. Ak Mu dovolíme, aby bol v nás aj v našich krížoch – a On to chce – tak
Jeho víťazstvo nad svetom je aj naším víťazstvom. Ale len s Ním – bez Neho
nie! ...dúfajte, ja som premohol svet!
Kríž Pána Ježiša Krista je spojený s obeťou za a pre človeka. To neznamená, že každý, kto sa nachádza v nejakom kríži, sa pre niečo alebo niekoho obetuje.
Pripomeňme si – podľa Slovníka slovenského jazyka (slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik -sj/?), aké má významy obeť, čo všetko môže znamenať. Obeť
môže byť:
• „zviera, vec, zriedkavo i osoba, ... prinesená božstvu (obyčajne pohanskému) na vyjadrenie úcty, vďaky, prosby ap.;
• dobrovoľné zrieknutie sa niečoho cenného, obyčajne v prospech niekoho (niečoho) – nezištné konanie v prospech niekoho (niečoho);
• urobiť niečo i za cenu obetí;
• osoba, zviera alebo vec podliehajúca ničivému účinku niečoho (niekoho) napr. epidémie;
• osoba, zviera alebo vec, ktorej sa niekto (niečo) násilím zmocní;
• ...byť obeťou vojny, prírodnej katastrofy, moru;“
• Predstavme si človeka bez rozdielu na vek, ktorý prežíva slabosť tela so
silnými bolesťami. Po prepustení z ústavného ošetrenia do domácej starostlivosti potrebuje pomoc blížneho. Ktokoľvek by sa tomuto človekovi venoval
vo všetkých jeho potrebách, ten mu slúži. Každá služba nesie v sebe obetovanie sa. Slúžiaci sa dobrovoľne zrieka niečoho zo svojho života v prospech trpiaceho, nositeľa kríža utrpenia. Úprimne slúžiaci svoju službu ani svoje odriekanie sa nepovažuje za obeť. Lásku, ktorou slúži, tiež nepovažuje za obeť.
Aj keď je práve láska tá, ktorá sa obetuje.
• Obeť lásky prinášajú najmä rodičia, ktorých deti sa stanú závislými
na niečom. Niektorým ich obeť v tom, že zotrvajú pri svojich deťoch prinesie
ovocie – dieťa sa dostane zo závislosti. Ale niektorých kríž závislosti ich detí privedie k najvyššej obeti – k smrti bez toho, aby videli zmysel svojej obete. Ale aj takáto obeť môže priniesť zmenu!
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• Keď som vyššie povedala, že najťažšie kríže sú tie, ktoré vznikajú vo
vzťahoch, myslela som na to, že vyžadujú obete všetkých zúčastnených. Vyžadujú zmenu správania sa, vyjadrovania a zmýšľania. Vlastne vyžadujú
„najprv vyčistiť si vlastné oko, aby mohlo jasne vidieť“. Tú „špinu“ nevieme sami odstrániť. Nie preto, že ju niekedy naozaj nevidíme, necítime, že
tak negatívne ovplyvňuje naše postoje, ale preto, že vo svojich vnútorných
zdrojoch nenachádzame vždy sily ju odstrániť. A tak môžeme hovoriť s Pavlom (R 7,15.17-20.24-25): „... nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím... A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému
mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem,
ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale
hriech, ktorý prebýva vo mne. Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!
Ďakujme teda nášmu Spasiteľovi/Záchrancovi Ježišovi Kristovi za Jeho
obeť na kríži za moje hriechy, aj za hriechy všetkých ľudí.
Zuzana Kolárovská, farárka v. v.

Prečo musel Kristus zomrieť?
e to otázka, ktorú často vyslovujú ľudia, snažiaci sa pochopiť
príbeh Ježiša Krista a Jeho nezmyselný a tragický skon na kríži. Pýtajú sa: Prečo musel tento človek
skončiť svoj pokojný život tak dramaticky? Dokážu vnímať Ježiša
z Nazaretu ako historickú postavu
alebo sociálneho reformátora svojho národa a nekonečne milosrdného človeka. Dokážu sympatizovať
aj s Jeho mimoriadne reformným
učením, ktoré prenikalo pod kožu skorumpovaným a pokryteckým
predstaviteľom vtedajšieho judaistického náboženstva.
Áno, povedia, bol to určite jeden
z veľmi progresívnych ľudí staroveku. Učil ľudí milovať, dokonca aj ich
nepriateľov, pomáhal všetkým, ktorí
boli na okraji spoločnosti, dával šancu vydedencom, ktorí by inak bo-

J

li bez šance vrátiť sa naspäť do života!
PREČO...? – je najčastejšou
otázkou vyslovovanou nad drastickým a ponižujúcim koncom Jeho života. Ľudia nedokážu prijať fakt, že
tento úctyhodný človek skončil svoj
život takým škandalóznym neúspechom. Navyše je pre nich ťažké prijať aj to, že Svoj koniec prežíval bez
najmenšieho odporu a snahy o sebaobhajobu a nechal sa ponižovať,
týrať a nezmyselne zabiť.
Príbeh utrpenia Ježiša Krista, videný prirodzenou ľudskou optikou,
sa musí zdať každému zbytočný
a nepochopiteľný. Prečo musel tento nevinný pacifista dospieť až k bodu, keď Ho jeden z najbližších priateľov zapredal a zradil a ostatní učeníci sa v strachu rozutekali na všetky svetové strany?
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Existuje však aj iná optika pohľadu na Jeho život,
dielo i smrť. Pokúsim
sa vám v krátkej alegórii ponúknuť iný pohľad
na tento prastarý príbeh,
nie zvonku – ale zvnútra,
ak dokážeme veriť, že život takéto vnútro má.
Hygiena patrí neodmysliteľne do nášho každodenného života. Vyrastáme vedení
a usmerňovaní rodičmi, lekármi a učiteľmi k pravidelnému
umývaniu rúk a telesnej hygiene. Akonáhle zistíme, že
naša koža je na akomkoľvek
mieste zašpinená, použijeme vodu a mydlo.
Telo, ktoré žiari čistotou,
vonia, a ak je čisto udržiavané, je dobrou vizitkou jeho majiteľa. Ľudí, ktorí sa
priatelia s hygienou, máme
radi. Je príjemné ich stretnúť a posedieť si s nimi. Opak platí o vzťahoch so smradľavcami a tými, čo zanedbávajú osobnú hygienu.
Duša človeka je na tom podobne.
Je ukrytá kdesi hlboko v nás, a preto
jej stav nemožno kontrolovať každý
deň. Psychológovia – lekári ľudskej
duše – hovoria o nevyhnutnosti duševnej hygieny. Tento pojem znamená, že aj ľudská duša – tak ako ruky,
nohy, zuby – sa zvykne zašpiniť. Táto špina nemá vlastnosti fyzickej špiny, no môže byť rovnako hlboko „zažratá“! Odstrániť ju však nie je také
jednoduché ako v prípade zašpinených rúk alebo tváre.
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Špina na duši človeka môže vyzerať ako vina, strach, depresia, zlomyseľnosť, smútok, komplex, menejcennosť, závisť, zloba, nenávisť, zločin ... a mohli by
sme pokračovať ešte veľmi dlho! Nejaký čas sa to dá prehliadať, ignorovať alebo potláčať. Dlhodobo to však privádza človeka do stavu, ktorý by sme mohli prirovnať
k oblečeniu bezdomovca. Ó,
nie, poviete si, až také zlé to
nemôže byť! Ale môže. Inak
by ľudia nekončili svoj život rozvodmi, násilím či samovraždami. Psychológovia
varujú pred nárastom duševných chorôb, ktoré sa stávajú epidémiou moderného veku. Hovoria, že v stredoveku
ľudia trpeli prevažne fyzicky,
dnes sa utrpenie presťahovalo do vnútra – do duše.
Očista ľudskej duše nie
je jednoduchá vec. Obyčajne je to dlhodobý proces, nie jednorazová záležitosť. Závisí od ochoty človeka – priznať si stav zašpinenia a „vpustiť“ do svojho vnútra skúseného a dôveryhodného terapeuta.
Terapeutom ľudskej duše môže
byť ktokoľvek. Blízky človek, priateľ,
rodičia. Je však veľmi pravdepodobné, že hoci dokážu celkom presne
diagnostikovať stav tvojho srdca, nedokážu ho umyť, vyprázdniť, ani zaceliť rany a vyliečiť jazvy. Preto tento
ubolený svet prichádza navštíviť sám
jeho Tvorca. Boh vtelený do osoby
človeka z mäsa a kostí – Ježiš. Vstupuje na zem vlastnými nohami, aby
sa priblížil k človeku v jeho stratenosti, bolesti a utrpení. Vidí človeka neschopného si pomôcť, vidí jeho zjaz-

vené srdce, zlomenosť a beznádej.
Prichádza človeku na pomoc ako terapeut a záchranca!
Pýtaš sa: Ako mi môže pomôcť
Boh, ktorý nedokázal zachrániť sám
seba? Kristus PRIŠIEL ZACHRÁNIŤ TEBA – NIE SEBA! Svojou smrťou nám ukazuje niekoľko nadpozemských hodnôt. Prvou je miera
Jeho lásky k človeku, ktorá Ho vedie hľadať ťa. Druhou je rozhodnutie: zobrať tvoje ľudské malomocenstvo, biedu a prázdnotu na seba.
Áno, tvoja smrteľná choroba prenesená na Neho bola príčinou Jeho
smrteľného zápasu na kríži.
Kríž znamená smrť, ale aj triumfujúce víťazstvo. Je to obraz zmyslu-

plnosti utrpenia – ak je dielom lásky.
Lásky Boha k človeku.
Treťou hodnotou je cesta, na ktorú ťa pozýva – rovnaká cesta víťazstva čaká každého, kto pôjde s vierou za Ním. Iba s prostou vierou.
Ten, kto v Ňom vierou spozná Bohom poslaného posla a zloží na Jeho rameno kríž svojej biedy a smrteľnosti, kto Ho vierou nazve svojím Tvorcom, Pánom, Záchrancom
a Sprievodcom, ten sa nemusí ničoho obávať ... BUDE ŽIŤ VEČNE! Lebo odplatou za hriech je smrť, ale
darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi (List Rímskym 6,23).
Prevzaté z letákov BTM

Juraj Tranovský: Modlitby a ódy

Ó

, Ježiši Nazaretský, Syn Boha živého, Ty si prišiel zmariť skutky diablove a vyslobodiť nás zo žalára večného zatratenia. Keď myslíme na Tvoje umučenie, sledujeme veľké a desivé udalosti. Ako tichý Baránok trpezlivo a poslušne dal si sa zajať, obžalovať, potupiť a potom ukrutne zamordovať
na kríži. Uvedomujeme si, že príčinou Tvojho umučenia a smrti sme aj my.
Naše hriechy Ťa ranili, naše neprávosti usmrtili.
Najmilší Spasiteľu, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoju nesmiernu lásku
k nám. Tešíme sa, že Tvoje bolestné umučenie je živá studnica našej spásy.
Ty si sa dal obžalovať i odsúdiť, aby sme my obstáli pred Božím súdom. Ty si
trpel, aby sme my získali naveky pokoj pred nebeským Otcom. Ty si umieral vo veľkých bolestiach, aby sme my necítili muky umierania, ale aby nám
smrť bola len spánkom a dňom narodenia k večnému životu.
Ó, náš jediný Vykupiteľu, čím a ako sa Ti odplatíme za tú veľkú milosť?
Počuj naše vzdychy, prosíme, uspôsob nás svojím Duchom, aby sme si to
všetko vážili a Tvoju milosť nestratili.
Ty však, nebeský Otče, pre dokonalú poslušnosť Tvojho Syna, buď nám –
hriešnikom – milostivý a zabudni na to, čím sme sa my, nehodní, previnili.
Otče, odpusť nám a zmiluj sa nad nami aj v hodine našej smrti pre umučenie
a smrť Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Amen.
Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1992
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Veľká noc
Andrej Hajduk
Ruka je neraz tvrdá,
mäkká aj láskavá,
nesmelo podaná
povie viac ako slovo.

Vzácna je ruka oddaná,
je v nej sila
podmanivá,
tep srdca cítiš v nej.

Sprevádza nás
žehnajúca,
ako dobrá mať svoje chráni
s odhodlaním.

Ruka silu dokázala.
Bohu chvála!
Pravica Božia dokázala,
vzkriesenie darovala.

Smerovník kresťanskej cesty
Martin Luther
(Kristus) na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili
(1.Petrov 2,24)

V

šetci proroci v duchu dávno vedeli, že Kristus sa stane najväčším hriešnikom, aký na zem nikdy predtým neprišiel; tým, že sa stal obeťou
za hriechy celého sveta, už nie je teraz osobou, ktorá by bola bez hriechu. Nie
je Božím synom v sláve Otca, ale na krátky čas opustený a hriešnik, ktorý nesie a na svojom krku znáša hriechy všetkých ľudí, ako svätého Pavla – predtým bohorúhača, prenasledovateľa, známeho zločinca, svätého Petra, ktorý
Krista zapieral, práve tak Dávida, ktorý sa dopustil cudzoložstva a vraždy,
aby meno Pánovo bolo dôvodom rúhania sa pohanov.
Súhrnom: Je osobou, ktorá na svojom tele nesie a na seba zobrala hriechy
všetkých ľudí na celom svete, ktoré sa stali, sú a ešte budú. Nie, On sám sa nedopustil hriechu, ale hriechy nás, ktorí sme sa hriechov dopustili, vzal na seba, aby za ne svojou krvou učinil zadosť.
Tranoscius 2002
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Slovo Boha počúvať a poslúchať :
eď to počuli, bodlo ich to
v srdci, a povedali Petrovi
a ostatným apoštolom: Čo robiť,
mužovia, bratia? (Skutky ap. 2,37)
Boh dáva Svoje Slovo zvestovať,
aby sme Ho počúvali. Pritom sa
však musí dotýkať nášho srdca;
a potom má v nás pôsobiť, aby sme
to, čo sme počuli, aj skutočne robili.
Už pri tom prvom bode to niekedy škrípe: Božie Slovo sa zvestuje a spoločne preberá – a nie všetci veriaci sú pri tom. Niektorí chýbajú bez závažného dôvodu. Ani neprišli, aby počúvali.
Alebo sú síce telesne prítomní, ale
v myšlienkach sú ďaleko. Takže ani
vtedy vlastne skutočne nepočúvajú.
A keď to aj predsa len urobia,
ostáva ešte otázkou: Nájde si zvesť
Boha aj cestu do nášho srdca? Tu
v Skutkoch sa to stalo. Božie Slovo
na to použilo veľmi plastický výraz:
„bodlo ich to v srdci“. To nebolo

K

len povrchné emocionálne pohnutie.
Oni zacítili bodnutie v srdci, hlbokú bolesť. Ich svedomie bolo zasiahnuté. Poslucháči mali zreteľný dojem: Boh hovorí – a hovorí teraz ku
nám! Jeho Slovo sa dotklo ich sŕdc;
nie vďaka výrečnosti Petra, ale vďaka moci, ktorá pôsobí v tomto Slove.
Preto nás neprekvapuje, že sa
poslucháči pýtajú: „Čo robiť, mužovia, bratia?“ – Stále, keď čítame
Bibliu, alebo keď je Jeho Slovo zvestované: Božie Slovo chce v našom
živote niečo ovplyvniť a spôsobiť –
inak by ostalo vo vzťahu k nám bez
vplyvu (porovnaj Lukáš 7,30). Jeho
Slovo chce v našom živote viditeľne
a citeľne rozvinúť Svoju moc. Moc
Božia musí naše životy ovplyvňovať
a nás samých meniť, aby bol Kristus viditeľný v nás a my aby sme boli
užitočné nástroje v službe pre Neho.
z nemeckého kalendára Pán je blízko
(Der Herr ist nahe) preložil ml

Povedali o... obeti
V TOM JE LÁSKA, ŽE NIE MY SME MILOVALI BOHA,
ALE ŽE ON MILOVAL NÁS A POSLAL SVOJHO SYNA
AKO OBEŤ ZMIERENIA ZA NAŠE HRIECHY. 1. JÁNA 4,10
K TOMU, ABY SI ŽIL SLOBODNE A ŠŤASTNE, MUSÍŠ
OBETOVAŤ NUDU. NIE JE TO VŽDY ĽAHKÁ OBEŤ.
RICHARD DAVID BACH
ŽIARLIVOSŤ JE V SKUTOČNOSTI NÁSILÍM, KTOREJ
OBEŤOU JE LÁSKA. SIDONIE-GABRIELLE COLETTE
KTO NIE JE SCHOPNÝ OBETE, NIE JE SCHOPNÝ
LÁSKY. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Malý florentský pisárik
Edmondo de Amicis
(úryvok z knihy Srdce)

Ch

odil do štvrtej základnej.
Bol to pôvabný dvanásťročný Florenťan, vlasy mal čierne a tvár
bielu; bol starším synom železničného úradníka. Keďže rodina bola veľmi veľká a otcov zárobok malý, žili jednostaj v nedostatku. Otec
mal chlapca rád a bol k nemu dobrý; zhovievavý vo všetkom. Okrem
toho, čo sa nejako týkalo školy.
Na školu kládol dôraz a bol prísny,
pretože syn sa musel tak učiť, aby
čím skôr získal zamestnanie a pomohol rodine; a chcieť niečo rýchlo,
to znamená zvýšiť námahu. A hoci
sa chlapec učil, otec mu učenie stále pripomínal. Otec už bol v rokoch
a pri ťažkej práci predčasne ostarol. Aby uživil rodinu, brával si navyše, popri množstve povinností, ktoré mal v zamestnaní, ešte i mimoriadne odpisovačky a strávil tak veľkú časť noci za stolom. Prednedávnom si bol vzal prácu pre jedno nakladateľstvo, ktoré vydávalo noviny,
časopisy a knihy a rozposielalo ich.
Nuž písal na expedičné pásky mená
a adresy odberateľov, pričom zarobil tri líry za každých päťsto takýchto papierových pások popísaných
veľkým a pravidelným písmom. Táto robota ho unavovala a často sa pri
obede sťažoval.
„Oči mi na to doplatia,“ vravieval,
„táto nočná práca ma zloží.“
Jedného dňa mu syn povedal:
„Otecko, nechaj ma pracovať namiesto seba; vieš, že píšem skoro
ako ty.“
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No otec mu odvetil: „Nie, synáčik;
ty sa musíš učiť; tvoja škola je oveľa dôležitejšia než moje pásky; cítil
by som výčitky svedomia, keby som
ti ukradol čo i len hodinu; ďakujem
ti, ale nechcem, a viac o tom nehovorme.“
Syn vedel, že v tej veci by bolo zbytočné nástojiť na otca; a teda
nenástojil. No, hľa, spravil. Vedel, že
presne o polnoci otec prestane písať
a odíde zo svojej pracovne do spálne. Koľkokrát to už počul; pendlovky
odbili dvanásť, nato zahrmotala odsúvaná stolička a ozvali sa pomalé
otcove kroky. Raz v noci počkal, až
otec zaspí, ticho sa obliekol, potme
zašiel do izbičky, znovu zažal petrolejku, sadol si k písaciemu stolu,
kde ležal zväzok bielych pások a zoznam adries, a začal písať, pričom
presne napodobňoval otcovo písmo.
A písal s chuťou, spokojný, s trochou
strachu, a pásky sa vŕšili. Zavše položil pero a mädlil si ruky, potom pokračoval ešte horlivejšie, načúval
a usmieval sa. Napísal ich sto šesťdesiat: jedna líra! Vtedy prestal, dal
pero ta, odkiaľ ho vzal, zhasol svetlo a vrátil sa po prstoch do postele.
Na druhý deň napoludnie sedel
otec pri stole plný humoru. Nezbadal nič. Robieval tú prácu mechanicky, meral ju na hodiny a nemyslel na nič iné; hotové pásky zratúval
až na druhý deň. Sedel teda pri stole
v dobrej nálade a tľapol syna po pleci: „Ej, Giulio,“ povedal, „tvoj otec je
ešte taký dobrý pracovník, že by si

neveril! Včera večer som za dve hodiny urobil o dobrú tretinu viac práce ako zvyčajne. Ruka je ešte vrtká
a aj oči si zastanú svoju povinnosť.“
A Giulio, spokojný a nemý, si povedal: „Chudák otec, okrem zárobku
mu nechávam ešte aj to zadosťučinenie, že sa bude cítiť omladnutý.
Dobre, len tak ďalej.“
Dobrý výsledok ho posmelil
a nasledujúcu noc, len čo odbilo dvanásť, zasa vstal a dal
sa do práce. Tak to spravil po niekoľko nocí. A jeho
otec nič nespozoroval. Iba
raz pri večeri povedal: „Je
čudné, koľko petroleja sa
odnedávna minie v tejto domácnosti!“
Giulio sa zachvel, no
rozhovor sa tým skončil.
A nočná práca pokračovala.
Ibaže, keď si Giulio každú noc
takto prerušil spánok, dostatočne
si neoddýchol, ráno sa prebúdzal
ustatý a večer pri školských úlohách
driemal. Raz večer, prvý raz v živote, spal nad zošitom.
„Preber sa!“ kričal naňho otec.
„Do práce!“ Zviechal sa a znovu sa
pustil do úloh. No v ďalší večer i nasledujúce dni sa stalo to isté, ba horšie. Zaspal nad knihami, vstával neskoršie ako obvykle, úlohy sa učil
ťažko, zdalo sa, že ho učenie nebaví. Otec ho pozoroval, bol ustarostený a napokon mu začal robiť výčitky.
„Giulio,“ povedal mu raz ráno. „Nepáčiš sa mi, už nie si taký ako kedysi. To ma hnevá. Pozri, všetka nádej rodiny spočíva na tebe. Som nespokojný, chápeš?“
Toto pokarhanie bolo najprísnejšie, aké kedy dostal, a veľmi ho roz-

rušilo. „Hej, je to pravda,“
povedal si. „Takto to nemôže pokračovať.“
V ten istý večer pri večeri otec celý rozradostený povedal: „Tak počúvajte,
tento mesiac som privyrobil o celých tridsaťdva lír viac
ako minulý mesiac!“ A vytiahol spod stola vrecúško cukríkov, aby oslávili mimoriadny
zárobok. Vtedy si Giulio povedal: „Nie, otecko, neprestanem
ťa klamať. Napnem sily, aby som
sa naučil úlohy vo dne, ale budem
aj pokračovať v nočnej práci pre
teba a pre všetkých.“
A otec dodal: „Tridsaťdva lír navyše! Som veľmi rád... No tento tu,
hľa,“ a ukázal na Giulia, „ten mi robí starosti.“
Giulio prijal otcovu výčitku, ale
v nočnej práci pokračoval. Prirodzene, jeho únava sa stupňovala. Znepokojený otec sa bol informovať
v škole, kde dostal nepríjemné informácie. Učiteľ sa sťažoval na Giuliovu roztržitosť, nesústredenosť,
že v kuse zíva, drieme, úlohy robí krátke a povrchné. Na otcove výčitky sa Giulio už-už chcel priznať,
keď sa tu dozvedel, že otec nedostane v práci odmenu, s ktorou tak
rátali! A tak zas nepovedal nič a pokračoval v zúfalom úsilí pomôcť otcovi uživiť rodinu. Najhoršie na celej veci bolo, že otec k Giuliovi celkom ochladol, málo sa s ním rozprával a bral ho ako človeka, od ktorého už nič nemožno očakávať. Chlapec trpel mlčky, a aj keď si povedal,
že už viackrát v noci nevstane, len
čo odbila dvanásta, opäť pokračoval v práci. A potom sa raz odohrala
príhoda, ktorá donútila Giulia zmeniť
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svoje rozhodnutie. Pri večeri si matka všimla, ako zle vyzerá.
„Giulio, ty si chorý.“ Potom sa obrátila k otcovi a riekla úzkostlivo:
„Giulio je chorý. Pozri, aký je poblednutý! Giulio môj, ako sa cítiš?“
Otec naňho letmo pozrel a povedal: „Zlé svedomie je to, čo ničí zdravie. Nebýval taký, kým bol usilovným
žiakom a citlivým synom.“
„Ale on je chorý!“ zvolala matka.
„To ma už nezaujíma!“ odvetil otec.
Toto slovo vniklo chlapcovi do srdca ako nôž. Tak otca to už nezaujíma! Jeho otca, ktorý sa tak oňho bál,
keď ho počul čo len zakašľať! Teda
ho už neľúbi, niet o tom pochybnosti,
on je v otcovom srdci mŕtvy...
Zdrvený Giulio sa rozhodol skončiť. V noci vstal, aby sa poslednýkrát
popozeral po izbičke, kde toľko nocí
tajne pracoval, aby pomohol rodine,
ale hlavne otcovi a šetril jeho zdravie. Keď sa tam už ocitol, neodolal a dal sa do práce. Písal tak horlivo, že sa mu podarilo zhodiť knihu.
Zatajil dych a počúval, či sa niekto
v dome nezobudil. Ale, nič. Všetci
v dome spali.
A písal, písal. A otec mu stál
za chrbtom: vstal, keď spadla kniha, dobrú chvíľu načúvajúc čakal; jeho kroky zahlušil hrmot vozov. Stál bielovlasý nad Giuliovou
havraňou hrivou a videl bežať pero po bielych páskach. V tej chvíli
pochopil všetko, na všetko si spomenul a všetkému porozumel. Zúfalá ľútosť i nesmierna neha zaplavili mu dušu a držali ho sputnaného, zadúšajúceho sa tu za chrbtom
svojho dieťaťa. Zrazu Giulio vykríkol, lebo dve chvejúce sa ramená
mu objali hlavu.
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„Otecko, otecko, odpusť mi!“ kričal v plači, keď spoznal otca.
„Ty mi odpusť!“ vzlykal otec a bozkával ho na čelo. „Pochopil som
všetko, všetko viem, to ja ťa musím
prosiť o odpustenie!“ A chytil ho, ba
skôr niesol do postele k matke, ktorá sa prebudila.
„Pobozkaj tohto anjelského syna, už tri mesiace nespáva a robí
za mňa. Ja som ho trápil a on nám
zarábal na chlieb!“ Matka ho ticho
hladkala, nemohla vydať ani hlásku. Napokon povedala: „Choď spať,
chytro, dieťa moje, choď si pospať,
odpočinúť! Zanes ho do postele!“
Otec ho vzal do náručia, zaniesol ho do jeho izby, položil do postele, jednostaj ho hladkal a láskal, naprával mu vankúše a prikrývky. „Ďakujem, otecko,“ opakoval syn. „Ďakujem; no choď aj ty už spať.“ Ale
otec ho chcel vidieť zaspať, sadol si
na posteľ, držal mu ruku a povedal:
„Spi, spi, synček môj!“
A Giulio, ustatý, napokon zaspal
a spal veľa hodín. Po toľkých mesiacoch si dožičil pokojný spánok, spríjemnený veselými snami. Keď otvoril
oči, už chvíľu ožiarené slnkom, uvidel nad sebou bielu hlavu svojho otca, opretú o peľasť postele. Takto
strávil noc, ešte stále spal, s čelom
blízko jeho srdca.
V tomto príbehu je veľa archaizmov: v Taliansku už nepoužívajú líry,
ale eurá. Asi už nie je rodiny, ktorá by
svietila petrolejom, iste majú všade
elektrinu. Expedičné pásky by asi teraz hravo zvládol počítač atď. Ale čo
nezostarne, je dojímavý príbeh detskej Giuliovej obete, jeho vnímavosť
k otcovi, strach o jeho zdravie, a to
ako stál o otcovo uznanie a lásku!

V čích rukách?
• Basketbalová lopta v mojich rukách má hodnotu 19 dolárov. Basketbalová lopta v rukách Michaela Jordana má hodnotu 33 miliónov
dolárov. Záleží na tom, v čích je rukách.
• Tenisová raketa v mojich rukách nemá žiaden význam. Neviem
hrať tenis. Tenisová raketa v rukách
Peta Samprasa znamená Wimbledon. Ide o to, v čích rukách je.
• Palica v mojich rukách môže
poslúžiť na odohnanie divého zvieraťa. Palica v rukách Mojžiša rozdelila more. Ide o to, v čích rukách je.
• Prak v mojich rukách ostáva
detskou hračkou. Prak v rukách Dávida bol však mocnou zbraňou. Ide
o to, v čích rukách je.
• Dve ryby a päť bochníkov chleba v mojich rukách stačí na pohostenie mojich priateľov. Dve ryby a päť
bochníkov chleba v Božích rukách
však nasýtia tisíce. Ide o to, v čích
rukách sú.
• Pár klincov v mojich rukách nestačí ani na búdku pre vtáčiky. Pár
klincov v rukách Ježiša Krista však
znamenalo spásu pre svet. Ide o to,
v čích rukách sú.
Všetko závisí od toho, v čích rukách to je.
Tak vložme svoje starosti, obavy,
sny, rodiny a vzťahy do Božích rúk
– veď ide o to, v čích rukách sú...
Kevin Burden
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Povolaným na spasenie...
Mojmír Zúrik
ebo aj Židia znamenia žiadajú,
aj Gréci múdrosť hľadajú, my
však kážeme ukrižovaného Krista, – Židom pohoršenie síce, pohanom bláznovstvo, ale povolaným, aj Židom aj Grékom – Krista,
Božiu moc a Božiu múdrosť (1.Korintským 1,22-24)
Viac než dvetisíc rokov žijú kresťania na svete. Z malej hŕstky verných Pánovi, ktorí Ho zronení vyprevádzali až k hrobu, ale neskôr plesajúci na vrch Olivový, stával sa vždy
väčší a väčší zástup. Pribudli stovky, tisícky, milióny. Dvetisíc rokov.
A takmer celých tých dvetisíc rokov ako sa zvestuje svetu to radostné posolstvo, že …tak Boh miloval
svet, že Syna svojho jednorodeného dal, – je tento Boží Syn – Židom na pohoršenie, pohanom bláznovstvom.
Židia s veľkou túžbou očakávali
Mesiáša. Čakali však takého Mesiáša, ktorý by ako kráľ zasadol na Dávidov trón, zdvihol kráľovské žezlo, zvrhol nadvládu utlačovateľov,
nenávidených Rimanov a priviedol
k rozkvetu kráľovstvo Izraela. Preto zvesť o Mesiášovi – Ježišovi bola
pre Židov pohoršením, bola pre nich
urážkou, potupou.
Pohanský svet žil iným spôsobom života. Mali svojich vybájených
bohov, ktorí, najmä v gréckom národe, boli ideálmi v mužnosti, kráse,
sile a podobne. Každý ich boh bol
neprekonateľný hrdina. Preto zvesť
pre Grékov – pohanov, že Boh, Boží syn dopustil, aby Ho zajali, bičo-

L
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vali, ukrižovali, bola pre nich bláznovstvom.
Židia znamenia žiadali, pohania
múdrosť hľadali. Bol im zvestovaný
ukrižovaný Kristus: Židom na pohoršenie, pohanom bláznovstvo.
Ale veriacim, či Židom či Grékom
– Božia moc a Božia múdrosť
na spasenie.
A nie je tomu inak ani dnes. Aj
dnes jedni znamenia žiadajú, iní
múdrosť hľadajú, no my, veriaci, kážeme, zvestujeme tu jediného ukrižovaného Krista.
Aj ja vám, bratia a sestry, neprinášam nič nové, žiadnu svetskú múdrosť, filozofiu, ani z náboženských
náuk vám nejdem zvestovať nič nové, jedine ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť, ba viac,
stelesnenú Božiu lásku.
Áno, stelesnenú Božiu lásku, veď
ukrižovaný Kristus je splnením a potvrdením platnosti slov evanjelia,
že tak Boh miloval svet, že Syna
svojho jednorodeného dal! Boh
dal svojho Syna! Dal Ho, dovolil, aby
bol ukrižovaný a svojou svätou krvou obmyl svet od hriechov, dovolil, lebo miloval svet! Miloval a miluje!
A o tejto Božej láske, bez ktorej
by nebolo ukrižovaného Krista, vám
chcem niečo povedať. O láske Boha
Otca, ktorá sa prejavila už pri hriechu prvého človeka, keď Boh Otec
síce odňal človeku raj, ale hneď
mu dal aj zasľúbenie, že keď príde
na to vhodný čas, dá svetu Vykupiteľa, ktorý umožní človeku stratený
raj opäť získať.

A tiež o láske Boha Syna chcem hovoriť. O láske Boha
Syna, ktorý ochotne prijal na seba trpký údel Vykupiteľa – Spasiteľa, opustil večnú slávu po pravici Otcovej a stal sa Izaiášovým Mužom bolesti.
O láske Boha Syna
chcem hovoriť, ktorý zostúpil na tento
svet do údolia plaču
a smrti, aby nás, človečenstvo – ľudstvo
v hriechu tonúce –
naučil plne poznávať pravdy a cesty
Božie, aby plnil Boží zákon prikázaním
lásky. O láske Boha Syna chcem hovoriť, ktorý lásku
k blížnym prejavoval nielen slovami,
keď učil, radil, napomínal, potešoval,
ale najmä skutkami, keď pomáhal
v každej potrebe, liečil, uzdravoval,
sýtil, nielen duchovne, ale aj telesne. O láske Boha Syna chcem hovoriť, ktorú Boží Syn zavŕšil sebaobetovaním. Veď neprosil svojho Otca
o dvanásť húfov anjelov, keď Ho prišli zajať do Getsemanskej záhrady,
ale dovolil, aby poviazali Jeho sväté ruky, ktoré stále len žehnali. Dovolil, lebo miloval. A dovolil, aby sa
Mu posmievali, aby Ho bičovali, tŕním korunovali. Jeho, ktorý nikomu
nikdy neublížil, naopak, dobre robil
všetkým, aj svojim nepriateľom, dovolil, lebo miloval. A dovolil aj to, aby

Ho, nevinného, bezbranného potupne pribili na kríž. Dovolil, lebo miloval človeka, miloval svet a vedel,
že ho len touto svätou obeťou môže
zachrániť pred zatratením.
A vlastne až na kríži dokazuje
v plnej miere lásku k hriešnemu človeku. Nielen, že má starosť o Svoju matku, keď ju odporúča do opatery učeníka Jána, nielen, že kajúceho
lotra prijíma na milosť a sľubuje mu
raj, ale prosí svojho nebeského Otca
o milosť pre všetkých. Pre všetkých,
aj pre tých, ktorí Ho pribili na drevo
kríža, keď sa, hrozne trpiaci, jedna-
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ko s láskou modlí: Otče, odpusť im.
Lebo nevedia, čo činia! Odpusť
im! Nielen Judášovi, ktorý Ma zradil, nielen Annášovi, Kaifášovi, ktorí
Ma protiprávne súdili, nielen Pilátovi,
ktorý Ma uznal za nevinného a jednako Ma vydal na hroznú, potupnú
smrť, nielen tým, ktorí sa Mi posmievali, bičovali Ma a pribili na kríž, ale
všetkým tým tisícom, miliónom žijúcim vo všetkých vekoch a vo všetkých národoch, ktorí Ma každodenne hriechom bičujú, z hriechov Mi
každodenne vijú a na hlavu vkladajú bolestivú tŕňovú korunu, hriechmi
Mi ruky, nohy, bok prebíjajú! Odpusť
im! Aj tým, ktorí kedysi verili vo Mňa,
ako deti radi počúvali Moje slová, ale
neskôr sa odvrátili odo Mňa a teraz
možno aj iných odo Mňa odvádzajú!
Otče, odpusť im!
Ó. aká to nekonečná, neohraničiteľná láska! Láska svätého k hriešnym, čistého, nevinného k hriechmi
porušeným! A o tejto láske, by som
vám, bratia a sestry, chcel niečo povedať.
Vlastne, som už povedal všetko,
čo som chcel povedať. Teraz už len
otázka. Chápeš dobre, brat a sestra,
túto svätú lásku Božieho Syna? Naplňuješ aj ty svoj život takouto čistou, nezištnou láskou? Lebo ukrižovaný Kristus toto od teba žiada !
Chce ťa naučiť takej láske, ktorá je
trpezlivá, dobrotivá, ktorá nezávidí... (1. Korint. 13). Chce ťa naučiť žiť
čistým, radostným a tak aj požehnaným životom. Áno, náš Pán a Spasiteľ chce, aby sme aj my žili v láske,
aby sme nebeského Otca milovali
celým srdcom, celou mysľou, zo
všetkých síl, ale aj blížneho, ako
seba samého! K tomu, aby sme
svoj život naplnili takouto láskou, dá-
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va aj nové prikázanie, keď u Jána
v 13.kapitole hovorí: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali! Ako som vás ja miloval, aby ste
sa milovali aj vy! Po tom poznajú
všetci, že ste moji učeníci, keď sa
budete milovať vospolok!
Viac ako dvetisíc rokov sa svetu
zvestuje i toto Pánovo prikázanie. Plníme ho? Žijeme podľa neho? Milujú sa ľudia? Odpúšťajú si navzájom?
Sú aj takí, čo tak robia, ale je ich
tak málo! Väčšina sa riadi tým starozákonným, lásku nepoznajúcim heslom: Oko za oko, zub za zub! A keby len takto! Ale za jedno oko obidve, za jeden zub trebárs všetky.
Nie odpustenie, ale pomsta, trebárs
desaťnásobná sa zahlodala do ľudských sŕdc. Nevedia si ľudia odpustiť, mnohí ani na smrteľnej posteli!
Preto kým svet bude žiť v takýchto pomeroch, bez lásky, bez milosrdenstva, pokoja, v sebectve...
do tých čias vždy budeme zvestovať
ukrižovaného Krista. Židom pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale
tým, ktorí túžia po spasení, nech sú
z ktoréhokoľvek národa, Božiu moc
a Božiu múdrosť na spasenie!
A aj ja vám v túto chvíľu zvestujem len toho ukrižovaného Krista! A prosím, neopustite Ho, aj keď
jedni sa na Ňom pohoršujú, aj keď
zvesť o Ňom je pre mnohých bláznovstvom. Veriacim je mocou, ktorá víťazí nad hriechom, a tak vedie
k radostnému životu dietok Božích!
Kiež je tou spasiteľnou mocou aj
pre vás, aby ste Ho raz uvideli v nebesiach tvárou v tvár. Amen
z knihy Básnici a kazatelia,
vydavateľstvo Tympanon, Bratislava
2000, vybrala Oľga Kormanová

Sobota
Ján Smrek
Sobota. Pripravme sa na nedeľu,
Telo si okúpme, aj dušu celú.
A potom poďme spať. Nech čerství k ránu
kročíme vospolok na cestu k chrámu.
Chrám zmeškať neslobodno. Slovo Božie
človek viac potrebuje ako zbožie,
aj pieseň mystickú, tú o večnosti.
Ja organ miloval som od mladosti.
Na tom si zakladám, že každý chorál
znám naspamäť, jak kostolník a zvonár,
a že viem naspamäť aj antifóny,
celý svet ovoňal som, preto k vôni
voskovíc chrámových sa s nehou vraciam.
Mám kancionál svoj, no neobraciam
už ani listy v ňom, ja po pamäti
spievať chcem každý spev aj chorál svätý.

Beda, keď človek zaškrtiť chce v sebe
cit, ktorým obdarovalo ho nebe,
podstatu ľudskosti keď v sebe dusí.
Človek ten do zúfalstva padnúť musí.

Aj evanjeliá, aj epištoly
viem ešte z mladosti, a teraz celý
rozkošou chvejem sa, že sú tie isté.
Že aj srdce moje také čisté.

Nedeľa je deň citu. Pripravme sa.
Načo sa nad domami týči veža,
načo chrám otvára sa do námestia?
Kto nejde, slepotou sám seba trestá.

Akým je zázrakom to zachovať si!
Temnoty valia sa a mrcha časy,
srdce je vystavené ohňu, meču.
No čistým je, keď slzy cezeň tečú.

Chrám nie je budova. Chrám, to je oblak ,
vstúp doňho plný citu, plný dobra,
a potom vyjdi z neho očistený,
takto sa mnohý tiger v srnu mení.

Kto nevie zaplakať, kto slzu nectí,
kto chce žiť na svete len silou pästí,
ten na múr natrafí, na betón tvrdý.
A všade balvany má miesto ľudí.

Má človek tigrom byť? Či vôbec šelmou?
Má Boží obraz svoj dať zastrieť čerňou?
Nenájde šťastie svoje v zverskej koži.
Sobota... Pripravme sa na chrám Boží.
23

Diakonia v Biblii
a v dejinách kresťanstva

P

odľa Slovníka cudzích slov je diakonia služba lásky a pomoc ľuďom v núdzi, nedeliteľná súčasť kresťanského poslania služby blížnym v núdzi.
Korene diakonie nájdeme už v Starom zákone. Pán Boh chce, aby sa každému dostávalo pomoci a spravodlivosti, najmä vdovám, sirotám, cudzincom: „neprekrúcaj právo cudzinca ani siroty a neber do zálohu šaty vdovy.
Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Hospodin, tvoj
Boh; preto ti prikazujem, aby si toto konal“ (5M 24,17.18).
„V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda,
s piatimi prístrešiami. Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov
zostupoval na jazero a zvíril vodu; a ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody,
ozdravel, nech ho akákoľvek choroba trápila...“ (J 5,2-4).
V grécko-rímskom svete existovalo len opatrovanie v domácnosti, ale pre
vojakov a vzácnych otrokov existovali nemocnice, tzv. valedutináriá. Pri liečivých prameňoch boli stavané pohanské chrámy, centrá, v ktorých pracovali lekári. Vraj chorí museli nocovať v chráme a podľa toho, čo sa im snívalo, bola určená diagnóza.
Prvým diakonom, služobníkom všetkých bol Ježiš Kristus. Robil divy
ako znamenia Božieho kráľovstva aj pri malomocných, žobrákoch a slepých
a prijímal hriešnikov. Zo svojej služby nevytvoril systém, ale nechal nám
svoj zákon: „Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš
mu povedal: Choď a rob podobne!“ (L 10,36-37)!
Aj apoštoli kázali a uzdravovali. „Potom im povedal: Choďte po celom
svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený,
bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú
sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú klásť ruky a tí budú zdraví“ (Mk 16,15-18).
Po Petrovej reči bol vytvorený prvý cirkevný zbor, ktorý mal: „okolo tritisíc duší“ (Sk 2,41). Po nejakom čase „počet mužov vzrástol asi na päťtisíc“ (Sk 4,4).
„A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho,
čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia
však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich všetkých; medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili, priná24

šali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval“
(Sk 4,32-35).
„Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky“
(Sk 5,12)
O kapitolu ďalej je už zmienka o prvých sociálnych problémoch. Ich predmetom sa stali starí, vdovy a cudzinci. Apoštoli pochopili, že prišiel čas, keď
bolo treba úlohy rozdeliť, v zbore zorganizovať a uskutočniť: „V tie dni, keď
pribúdalo učeníkov, začali Helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. Dvanásti zvolali teda všetkých učeníkov a povedali: Neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto, vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu; my však budeme usilovní na modlitbách a v službe slova. Táto reč sa
páčila všetkým, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval“ (Sk 6,1-6).
Neskôr v cirkevných zboroch volili „skutočné“ vdovy (nad 60 rokov)
do úradov. Taká bola napr.: Fébe, ktorá bola v službe v CZ v Kenchreách.
Niekoľko stáročí existoval úrad vdovy. Neskôr zostali len rehoľné sestry, lebo slúžiť v spoločenstve je oveľa ľahšie než osamotene v CZ.
Ešte pred veľkým rozdelením cirkvi v r. 1054 existovali malé samostatné cirkvi.
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Pravoslávna cirkev: rozdelenie cirkvi v r. 1054 je výsledkom politických
a náboženských treníc. Ortodoxné cirkvi majú svoju diakoniu, ktorú volajú
filantropia, čo znamená, že po službách Božích nasleduje prejavovanie lásky k človeku.
Rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev majú svoju sociálnu službu,
ktorá je organizovaná pod názvom katolícka charita. Slovo charita pochádza
z latinčiny – caritas = empatická láska, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha. Charita sa vyvíjala podľa potreby v danom čase. Napr.: žobraví mnísi – František z Assisi, Alžbeta Durínska, rytierske rády, Matka Tereza...
Cirkvi reformácie: Luther pridelil úlohy cirkvi, medzi ktoré patrila diakonia, kresťanskému štátu (kniežatám) a vzdelávanie patrí cirkvi. Kláštory sa samé rozpúšťali. Preto v reformačných cirkvách nebola dlhé roky organizovaná diakonia. Mnohé prebudenia v duchovnej oblasti podnietili súkromné iniciatívy jednotlivcov, ktorí začali zakladať ústavy pre deti a postihnutých, napr.: August Hermann Francke, ktorý službu odkázaným začal
poskytovaním jedla pre chudobných, neskôr v r. 1695 založil sirotinec, nemocnicu, lekáreň, továreň na výrobu papiera, kde pracovali nezamestnaní.
Gustav Werner sa ujal sirôt, založil továreň na spracovanie lepenky, kde zamestnal postihnutých, nadácia s jeho menom pracuje dodnes. Fridrich von
Bodelschwingh sa stal v r. 1872 vedúcim zariadenia pre epileptikov a najťažšie postihnutých v Bethele, neskôr sa ujal tulákov a vybudoval pre nich pracovné kolónie.
Vznik oficiálnej diakonie sa datuje k r. 1848, keď hnutie Innere Mission
(Vnútorná misia) prijala aj cirkev.
Štátna, sekulárna sociálna práca: Bohatí jednotlivci (kniežatá) alebo bohatí občania miest vytvorili nadácie na vybudovanie domov a nemocníc pre
chudobných. Napr.: mesto Viedeň malo nemocnicu s 2 000 lôžkami. Kresťanské osobnosti ako Florence Nightingale a Henry Dunant založili nadkonfesijné organizácie, ktoré boli akceptované na celom svete. Apelovali na to,
aby sociálne cítenie vychádzalo z čírej ľudskosti a nielen z kresťanskej lásky.
Diakonia v socializme: Štát sa cítil byť sám zodpovedný za sociálnu prácu, nesmela byť v ňom chudoba a núdza. Postihnutí boli skrytí za múrmi
ústavov, aby ich nebolo vidieť.
Po páde komunizmu vznikla vo východných krajinách v sociálnej oblasti ťažká situácia. Ľudia aj naďalej očakávali sociálnu pomoc od štátu, ale ten
nemá dostatok financií. Preto očakáva od cirkví a tretieho sektora nové so
ciálne aktivity s jeho minimálnou finančnou pomocou.
výber Oľgy Kormanovej – z knihy Mgr. Zuzana Kolárovská,
Barbara Haug: Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách,
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 2008
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Slávni evanjelici v Kežmarku IV.

BRUCKNER, Otto (1875 Oberschützen v Rakúsku – 1965 Kežmarok), pedagóg, organizátor odborného školstva. Po absolvovaní Učiteľskej akadémie v Budapešti prišiel
v školskom roku 1898/99 do Kežmarku, kde od r. 1889 pôsobil ako
profesor lýcea jeho starší brat Karol, ktorý bol v r. 1912 – 1929 dokonca riaditeľom školy. Jeho ďalším bratom bol historik Viktor, ktorý sa venoval spracovaniu histórie Kežmarku, no usadil sa v Maďarsku.
Otto ako profesor vystriedal viacero kežmarských škôl, až r. 1919
definitívne zakotvil na Nemeckej ev.
a. v. dievčenskej meštianskej škole a od školského roku 1920/21 až
do konca školského roku 1935/1936
bol jej riaditeľom. Škola počas jeho pôsobenia vyvíjala veľkú aktivitu. Pri škole sa zriaďovali viacročné odborné kurzy: kurz šitia (1922),
obchodný kurz (1925), kurz varenia (1929). Bruckner sa postaral aj

o dostavbu nového krídla školy, výstavbu telocvične, zriadenie odborných učební a v r. 1932 o výstavbu internátu pre dievčatá. Ako člen
evanjelického konventu navrhol Otto
Bruckner r. 1925 založiť v Kežmarku
tzv. „Familienschule“ – rodinnú školu, na ktorej by absolventky meštianky pokračovali v štúdiu. Jeho návrh
sa zrealizoval a od školského roku
1930/31 začala pôsobiť v Kežmarku Odborná škola pre ženské povolania, ktorú Kežmarčania volali familiárne „Knödeleschule“. Vyučovacím
jazykom bola nemčina. Vyučovali sa
aj odborné predmety – tovaroznalectvo, účtovníctvo, obchodná korešpondencia, stenografia, strojopis,
geografia, varenie i stolovanie. Hlavnou výchovno-vzdelávacou náplňou
školy bolo vedenie domáceho hospodárstva, výchova dievčat, aby boli dobré domáce hospodárky, v dobrom i zlom vedeli viesť domácnosť
a vedeli uvariť, ušiť a najmä správne vychovávať deti. Škola bola jediná svojho druhu na Slovensku.
Bruckner bol aktívny aj v nemeckom učiteľskom spolku, kde bol dlhoročným predsedom a z jeho iniciatívy
vznikol podporný učiteľský fond pre
učiteľov, ktorí neboli v štátnej službe,
aby neostali bez platu na nároku a dôchodok. Tragicky zomrel vo vysokom
veku na následky zrazenia autom.
Dňa 31. marca 1995 požiadala Hotelová akadémia v Kežmarku o prepožičanie titulu HA Otta Brucknera. Názov začala niesť
od 2. septembra 1995. Pamätná tabuľa s názvom školy bola odhalená
2. septembra 1997.
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BUCHHOLTZ, Georg (Juraj)
starší (1643 Sabinov – 1724 Veľká
Lomnica) – evanjelický farár v Kežmarku a historik.
Rod Buchholtz pochádzal zo
Sliezska. Najstarší známy člen rodiny Šimon šiel na štúdiá do Uhorska a už tam ostal natrvalo. R. 1644
získal rod erb. Šimon umrel údajne
112-ročný násilnou smrťou – mal 7
synov. Jeho vnukom bol Juraj Buchholtz starší. Do školy chodil v Sabinove, Spišských Vlachoch, v Spišskom Podhradí. Ako pomocný učiteľ vyučoval v Matejovciach, kde mu
učarovali Tatry – s jeho menom sa
spája prvý známy horolezecký výstup na Slavkovský štít, ktorý uskutočnil s priateľmi v júli r. 1664 a jeho
opis Die Besteigung der Schlagendorfer Spitze im Jahre 1664 (Výstup
na Slavkovský štít v r. 1664) vyšiel aj
tlačou v K. k. privilegierte Anzeigen
r. 1774. Ďalším dielom Buchholtza
o Tatrách je práca Das weit und breit
erschollene Zipser-Schnee-Gebürg.
(Do široka-ďaleka vychýrené spišské Snežné hory.) Tento rukopis pod
tým istým názvom vyšiel v Levoči až
r. 1899.
Z Matejoviec odchádza Buch
holtz učiť do Spišských Vlachov, potom do Banskej Štiavnice – z oboch
miest však zuteká kvôli ženám, ktoré by ho rady za manžela. Odchádza
do Dobšinej a odtiaľ r. 1671 do Spišskej Soboty, kde sa stáva evanjelickým kazateľom. Po odobratí kostola
a školy sa vrátil do Dobšinej, avšak
roku 1678 je už zase v Matejovciach
a stáva sa obchodným cestujúcim,
neraz cestuje na pltiach do Poľska –
jedno z plťovísk bolo aj v Kežmarku.
Proticisárske povstanie kežmarského rodáka Imricha Thökölyho

28

na krátky čas uvoľnilo napätú náboženskú situáciu a Buchholtz sa stáva opäť evanjelickým farárom v Batizovciach. Nepôsobí tam dlho. Už
v septembri roku 1688 nastupuje
na miesto nemeckého a slovenského diakona – kazateľa v Kežmarku
do dreveného artikulárneho kostola.
O charaktere Buchholtza hovorí
napr. aj tento fakt: v roku 1697 mu
zakázali kežmarskí paulíni vykonávať evanjelické cirkevné obrady vo
fílii Folvark (dnešné Stráne pod Tatrami), a to pod trestom straty úradu, zaistenia, žalárovania, ba i galejí. Buchholtz však tento príkaz neposlúchol a chodil do Folvarku aj ďalej. Neraz držal bohoslužby na povale domu alebo v pivnici.
Ďalšie proticisárske povstanie
pod vedením Františka Rákócziho II.
opäť na pár rokov uľahčilo postavenie protestantov. V jeseni 1705 povoláva Buchholtza za farára Veľká Lomnica. Ten istý rok a aj r. 1709
po druhýkrát je zvolený za seniora.
Po porážke Rákócziho bol lomnický kostol opäť evanjelikom odobratý.
Buchholtz sa musel skrývať dokonca v Tatrách. Jeho manželka dlho toto trápenie nevydržala a roku 1710
zomrela. Jej smrťou končia aj zápisky rodinnej kroniky Historischer Geschlechts-Bericht, ktorú viedol Juraj
Buchholtz starší. Po ňom pokračoval v písaní syn Jakub.
Buchholtz starší po smrti manželky už viac ako farár nevystupoval – mal len niekoľko príležitostných kázní na veľkolomnickom dvore šľachtickej rodiny Berzeviczy. Hoci žil v Kežmarku, napriek tomu umrel vo Veľkej Lomnici, kde sa druhýkrát oženil a tam ho aj pochovali –
v katolíckom kostole. Pamätnú ta-

buľu má v lomnickom evanjelickom
kostole, bola odhalená r. 1901.
Buchholtzovci mali 5 detí – z nich
najznámejší bol Georg (Juraj) – vedec
stredoeurópskeho formátu a Jakub –
remeselník ihlár, taktiež znalec Tatier.
BUCHHOLTZ, Georg (Juraj)
mladší (1688 Kežmarok – 1737
Kežmarok) narodil sa v rodine kežmarského ev. a. v. farára. Študoval
v Rožňave a Kežmarku, v r. 1708
– 1713 na univerzitách v Gdansku,
Greifswalde, Lipsku a Wittenbergu. Po ukončení štúdií sa stal rektorom evanjelickej artikulárnej školy v Paludzi. Počas pobytu na Liptove sa venoval skúmaniu jaskýň,
ním zakreslená mapa Demänovskej
jaskyne bola prvou mapou jaskyne
na Slovensku a uverejnil ju Buchholtzov priateľ – známy
vedec Matej Bel r.
1723 vo svojom diele Hungariae antiquae et novae prodromus (Posol starého a nového Uhorska). Buchholtz prebádal a zakreslil aj
Silickú ľadnicu, jaskyne v Jánskej doline, Dobšinskú jaskyňu i Domicu. Domnieval
sa,
že
v nich žijú draky, raz si do latinského denníka, ktorý si viedol od r. 1709
až do smrti, zapísal, že nad akýmsi vrchom videl preletieť draka. Denník je v súčasnosti v Slovenskej národnej knižnici v Martine a žiaľ, jeho
preklad do slovenčiny je v nedohľadne. V súčasnosti sa denníku venovali maďarskí vedci, dokonca v Maďarsku vyšla o Buchholtzovi aj publikácia, hoci v jeho prípade vonkon-

com nešlo o maďarský pôvod a je
otázne, či vôbec po maďarsky vedel, pretože žil a pohyboval sa v nemeckom prostredí.
V r. 1723 dostal Buchholtz list
z Kežmarku, ktorým ho povolávali za rektora ev. a. v. školy, „aby
nielen vzdelával a vychovával našu školskú mládež... ale zverujeme
mu aj našu slovenskú cirkev“ a podobne ako jeho otca ho zavolali aj
za slovenského ev. a. v. diakona.
Pobyt v Kežmarku využil Buchholtz
nielen na službu cirkvi a škole, ale
hlavne na ďalšie skúmanie Vysokých Tatier. V tomto období zakreslil podľa vzoru svojho otca panorámu tatranských štítov a jeho terminológia štítov sa zachovala v podstate dodnes.

K speleológii pribudol Buchholtzovi aj astronomický koníček. Pozoroval slnečné i mesačné úkazy, z jeho správ vo Vratislavských análoch
(Sammlung von Natur und Medizin
– wie auch hierzu gehörigen Kunstund Literatur-Geschichten), ktoré
vydávala tamojšia akadémia, sa dozvieme rôzne zaujímavosti. Tu pravidelne uverejňoval aj svoje meteorologické pozorovania. Počas rokov
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1723 – 1726 uverejnil Buchholtz vo
Vratislavských análoch, do ktorých
prispievala vedecká elita strednej
Európy, vyše 50 väčších i menších
článkov: astronomické a meteorologické pozorovania, zaujímavosti zo
spišských miest, príslovia atď. Tak
sa napr. dozvieme, že v Kežmarku bolo 1. marca a 14. júna 1726 vidieť dve slnká, 29. januára 1724 bolo
na celom Spiši zemetrasenie s dvoma otrasmi, 6. augusta 1725 sa o 3.
hodine ráno vylial Poprad a zalial
kežmarské práčovne a majere, ľudia
sa ratovali na strechách. Vypláchol
ryby z rybníkov, zničil mosty, rieka
prelomila mestské múry pri Obuvníckej veži, ohrozila ulicu Starý trh –
menší dobytok sa utopil. Aj mlyny sa
poškodili.
Buchholtz sa venoval aj literárnej činnosti – písal latinské, nemecké i slovenské verše a takmer každý
rok napísal pre svojich študentov divadelnú hru. Napr. 1. mája 1724 hrali
vyše štyri hodiny drámu O Tobiášovi, r. 1726 sa hrala komédia O ceste na medokýš, r. 1730 sa šesť hodín hrala Hra o Jozefovi, musela sa
opakovať a prišli na ňu aj podolínski
piaristi.
Buchholtz so študentmi chodieval
do Tatier, bádali napr. po tajomstve
Zeleného plesa a „reportáž“ z dvoch
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výletov uverejnil aj vo Vratislavských
análoch. Za svoju vedeckú činnosť
sa stal členom prírodovedných spoločností vo Vratislavi a Lipsku.
Miesto jeho posledného odpočinku nie je známe, predpokladá sa, že
bol uložený do zatiaľ nepreskúmanej
hrobky pod drevený artikulárny kostol. Na jeho rodnom dome na Kušnierskej bráne č. 1 (dom bol r. 1981
zbúraný) odhalili r. 1937 pamätnú tabuľu – v roku 1945 bola rozbitá ako
všetky cudzojazyčné tabule. Kamenný obelisk bol na dnešnom parkovisku, kde stál kedysi rodný dom,
postavený r. 2005. Uhorský karpatský spolok (vznikol 1873) pomenoval po Buchholtzovi Zbojnícke plesá, názov však po r. 1918 zapadol
do zabudnutia.
Juraj Buchholtz mladší sa stal
prvým kežmarským rodákom, ktorého 300. výročie narodenia sa ocitlo v zozname osobností UNESCO.
Z manželstva s Alžbetou Platty
(Plathy) mal syna Pavla (1732 Kežmarok – ?), ktorý je r. 1742 zapísaný ako kežmarský občan do 2. triedy kežmarskej ev. a. v. školy a bol
tu do októbra 1746. Tým viac prekvapuje zápis z r. 1749, kde sa znova za študenta kežmarskej školy
zapisuje Paullus Buchholtz z Veľkej Palúdze, syn nebohého Georga Buchholtza a Elisabeth Plathy.
Zrejme matka sa vrátila niekoľko
rokov po smrti manžela do svojho

rodiska. Pavol Buchholtz r. 1784
založil pre kežmarskú školu základinu. O jeho ďalšom osude nie je
nič známe.
BUCHHOLTZ, Jakub (1696 Kežmarok – 1758 Kežmarok) bol synom
kežmarského ev. a. v. farára Juraja Buchholtza staršieho. Na rozdiel od brata Juraja mladšieho neštudoval, ale sa vyučil za ihlárskeho majstra – remeslo bolo výnosnejšie než miesto absolventa univerzity alebo farárske miesto. Cech
kežmarských ihlárov bol v tom čase najväčším výrobcom na Slovensku: jeden ihlársky majster vyrobil
za rok okolo tristotisíc rôznych ihiel,
spôn, náprstkov, háčikov atď. O bohatstve ihlárov svedčí fakt, že práve
oni platili v Kežmarku najvyššie dane a najviac z nich platil práve Jakub Buchholtz.
Jakub bol aj známym bádateľom
a znalcom Tatier. Jeho záujem smeroval hlavne k nerastom, ktoré Tatry skrývali. Z nich vyhotovil prvú
plastickú mapu Tatier a z jeho pera vznikli opisy Tatier, niekedy hraničiace s fantáziou. Všade totiž hľadal
drahé kovy a bol presvedčený o ich
existencii. V rodinnej kronike, ktorú písal po smrti otca, napr. uvádza:
„Pod vrchom Satan je Zlatinský žľab
– v ňom je veľa minerálnych žíl zlata, striebra, cinóberu. Je známe, že
v tejto doline horskí duchovia zhadzujú kamene na ľudí, ktorí sa tam
pokúšajú hľadať rudné žily. Pri Ždiari, kde sa nachádza železo, je diera do šachty, ktorá má podľa svedectva vierohodných ľudí údajne tú
vlastnosť, že keď do nej za jasného
neba hodíte skalisko, o niekoľko minút vystúpi z diery para alebo hmla,
ktorá v krátkom čase skryje celé ho-

ry. Potom nasleduje hrmenie a blýskavica... Neďaleko Lučivnej i Mengusoviec sme našli bylinu, od ktorej sa ovciam, keď ju žerú, pozlacujú zuby... predovšetkým v čase okolo sv. Gála.“
Na podnet Jakuba prišla do Tatier
cisárska komisia, ktorá mala overiť
pravdivosť jeho tvrdení o náleziskách drahých kovov. Jakub ju sám
sprevádzal a za odmenu dostal dvesto zlatých, ale to bolo všetko. Cisár
bane v Tatrách neotvoril.
Jakub bol presvedčený i o tom,
že tatranské plesá sú spojené s morom, a preto sa nedá zmerať ich hĺbka, lebo sú bez dna. R. 1751 sa márne pokúšal o zmeranie hĺbky jedného z Temnosmrečinských plies a pozoroval odliv a príliv. Samozrejme,
nič takéto sa nevyskytlo.
Jakub pokračoval vo vedení rodinnej kroniky, ktorú začal písať jeho otec. Táto unikátna kronika však
vyšla tlačou až po 200 rokoch. Je
jedinečným dokladom neľahkej doby druhej polovice 17. a prvej polovice 18. storočia nielen v Kežmarku,
ale na celom Spiši: nepíše len o rodinných príslušníkoch buchholtzovského rodu, ale aj o vojnách, nešťastiach, náboženskom prenasledovaní
evanjelikov, o miestnom živote atď.
Žiaľ, do slovenčiny ešte preložená
nebola.
Jakub mal syna Jána Juraja (1724
Kežmarok – ?). ten z manželstva
s Annou – Máriou Várady – Szak
máry mal syna Jána Žigmunda, ktorý sa r. 1757 zapísal do 5. triedy kežmarskej školy. Tu sa stráca akákoľvek stopa po rodine Buchholtz
v Kežmarku.
Nora Baráthová

31

D

Uväznený v Iráne

an Baumann strávil veľa rokov misionárskou službou v moslimských
krajinách. Po dvojtýždňovej ceste do Iránu bol v tejto krajine uväznený
na hraniciach. Dan ďalej hovorí:
Spolu s priateľom sme cítili, že by sme mali ísť na 2 týždne do Iránu... Bolo
nám tam príjemne a my sme sa zaľúbili do krajiny i do jej obyvateľov.
Keď sme opúšťali krajinu, na hraničnom prechode sme podali svoje doklady, aby nám ich opečiatkovali. Nevrátili nám ich. Keď asi o šesť hodín neskôr prišli, povedali nám: „S vašimi dokladmi sú nejaké problémy.“
Už som niečo podobné niekoľkokrát zažil a tak som sa spýtal: „Čo ak vy
máte problém? Čo, ak je komplikáciou to, že sme Američania?“ Všetko to
vyplávalo na povrch. A zrazu som si uvedomil: „Hej, naozaj môžeme mať
problém. Toto je skutočnosť.“ Počas doterajšieho chodenia s Pánom po všetkých možných nebezpečných miestach som bol vždy svedkom, ako Pán riešil
podobné situácie. A tu ma odrazu premkla myšlienka: „Čo ak toto je o niečom inom?“
Oboch nás oddelili. Vzali ma do inej miestnosti a tam ma bili asi 6 hodín,
kopali a udierali ma. Po šiestich hodinách ma odvliekli do inej miestnosti
a tam sme sa s priateľom stretli. Aj on bol dotlčený. Potom nás obliekli do väzenských šiat a zaviazali nám oči. Odviedli nás do pivnice a dali nás do oddelených ciel. A tak som bol uväznený v Iráne. Bolo to mimo mňa, nič som
s tým nemohol urobiť. Alebo Boh urobí zázrak, alebo tam zostanem.
Nemal som pocit Božej prítomnosti. Cítil som sa, akoby bol Boh veľmi
ďaleko. Dokázal som dôverovať iba Božiemu charakteru, a že Jeho charakter bude verný - nech by som cítil čokoľvek odhliadnuc od okolností, ktoré
som prežíval.
Dali ma do samotky. V kúte svietilo svetlo každý deň 24 hodín. Bolo to
v zime a vonku bol sneh a ohrievač nefungoval dosť dobre. Z cely som sa dostal von len na vypočúvanie, ktoré bolo niekedy každý deň, inokedy s prestávkami. A potom ma viedli chodbou do vypočúvacej miestnosti. Bola to
odporná miestnosť. Na podlahe boli stopy krvi, bola temná ako prízrak. To
bola tá najstrašnejšia časť celej skúsenosti.
Začalo sa vypočúvanie – facky, údery do žalúdka, občas kopanie. Zápasil
som s vierou: „Je Boh so mnou? Miluje ma? Ak je Boh dobrý, prečo dovoľuje,
aby som bol v tejto situácii?“
A spomínam si, ako som sa raz ráno zobudil a cítil som, že som vnútorne
hotový. A spomínam si, ako som si pomysel: “Ak tu mám zostať do konca života, prečo s tým neskoncovať?“ Jedinou myšlienkou bolo nezostať tam, a ak
tam nemám zostať, tak je lepšie zomrieť.
32

Strčil som hlavu do umývadla a naplnil som ho vodou. Potom som priviazal
opasok z jednej strany umývadla a potom som skúsil pevne pritiahnuť druhý
koniec o umývadlo a myslel som si, že
koniec príde rýchlo, keď udržím hlavu
vo vode. Štyrikrát som to takto skúšal.
Pri každom pokuse som však bol natoľko vystrašený, že som opasok nedokázal pritiahnuť úplne. A nikdy nezabudnem na posledný pokus. Znovu som to skúsil a hovoril som si: „No tak, urob
to už!“ A predsa som to nedokázal. Nedokázal som opasok zatiahnuť naplno.
A spomínam si, ako som vytrhol hlavu z vody a spadol som na zem. Ak som
bol niekedy zlomený, tak to bolo práve vtedy. A ak som niekedy cítil hanbu,
bolo to presne v tej chvíli.
Spomínam si tiež, že som ležal na zemi a v tej chvíli sa začala miestnosť napĺňať úžasným svetlom. Otočil som sa, lebo som chcel vedieť, čo sa deje a stál
tam Ježiš. Stál predo mnou a na tvári mal široký úsmev. Stretol ma presne
v tom mojom najúbohejšom stave. Pozrel na mňa, vystrel ruky ku mne, podsunul ich pod mňa. Povedal mi: „Dan, milujem ťa a sľubujem ti, že ťa cez toto
budem niesť.“ Od toho dňa až podnes som také myšlienky viac nemal.
Taký je Ježiš. Stretne nás v tom našom najhlbšom ponížení a môže nás zachrániť z našich priepastí. A chce nám dať život uprostred našej bolesti života a biedy. On sa s nami stretne, miluje nás a chce nás zachrániť z akejkoľvek životnej situácie.
Boh mi začal dávať výzvy v oblasti lásky k nepriateľom. Povedal: „Dan,
spýtaj sa ma, čo si myslím o tom mužovi.“ Tým sa ma spýtal na môjho vypočúvateľa, človeka, ktorý ma bil, na muža, ktorý ma zrejme najviac nenávidel.
Prešlo už niekoľko dní, keď som sa Boha spýtal: „No, ok, čo si teda myslíš o tom chlapovi?“ A v tej chvíli sa mi začalo otvárať srdce a ja som začal
vidieť Božiu lásku k tomu mužovi, ako ho miloval od počiatku, ako ho Pán
stvoril, ako miloval jeho rodinu. A nikdy nezabudnem na posledný deň, keď
som ho videl a pomyslel som si: „Ó, Bože, čo bude dnes robiť?“ A v tej chvíli som naňho pozrel a povedal som: „Pane, ak sa tu máme vídať každý deň
do konca môjho života, čo keby sme sa stali priateľmi?“ On: „Nie, to je nemožné.“ A ja som povedal: „Pane, môžete začať tým, že mi poviete svoje krstné meno.“ A vystrel som ruku, aby som mu ju podal a povedal som: „Pane,
buďme priateľmi.“
Ako som vystrel ruku, aby som mu ju podal, zamrzol a len tam tak stál
a po niekoľkých minútach sa začal chvieť. Odrazu som videl, ako sa jeho ruka pomaly blíži k mojej a on mi potriasol rukou. A ako mi trasie rukou, sl33

zy mu začínajú stekať po tvári a on mi triasol rukou asi desať minút. Slzy mu
ďalej stekajú po tvári a on sa pozrie na mňa a rečie: „Dan,“ – on ma nazval
mojím menom, „volám sa Rizak a ja by som veľmi rád bol tvojím priateľom.“
A to spôsobilo, že som si uvedomil, že pre Ježiša nejestvuje žiadne kamenné
srdce, že On dokáže zmeniť aj najtvrdšie srdce.
Boh ma naučil milovať môjho nepriateľa. Počul som hovoriť strážnikov
o „tých cudzincoch“ (o mne a o mojom priateľovi). „Sú to kresťania. Nasledujú Ježiša.“ A iný povedal: „Och, títo cudzinci. Mohli vedieť, že keď prídu sem, môžu mať problémy. Ale oni majú cieľ. Majú dôvod prečo žiť i prečo zomrieť. A to je to, čo chcem aj ja.“ A ja som počul troch z nich povedať:
„Áno, dnes ideme nasledovať Ježiša. Ideme nasledovať Jeho cestu.“ A ak je toto časť dôvodu, prečo som tu, nuž nech je tak.
Rovnako, ako v prípade týchto strážcov vo väznici, túžim, aby ľudia vedeli, aký je Ježiš dobrý, že nás môže zachrániť uprostred bolesti. Chce sa s nami
stretnúť uprostred našej hanby, našej zlomenosti a že je dobrý, nech by sme
prežívali čokoľvek, že nás miluje.
Nepriamo som sa dozvedel, že mi hrozia dve odsúdenia na smrť: jedno
za to, že som misionár a druhé za to, že som špión. A v tej väznici sme popravy počuli dosť pravidelne.
Zakrátko som mal svoju chvíľu v súdnej sieni za prítomnosti stoviek ľudí,
kamier, sudcov. Napokon prišla otázka: „Povedzte nám dnes, pane: „Prečo,
prečo ste prišli do Iránu?“ Niečo vo mne povstalo – Božia moc – a pamätám
sa, ako som sa pozrel na sudcu a povedal som: „Prišiel som do Iránu, aby som
vám povedal o Ježišovi Kristovi.“ A keď som to povedal, hovorím si: „Och,
čo som to povedal?“ A potom som to zrazu povedal znovu a ešte raz. A nato
odrazu čosi začalo rásť v mojom srdci a potom som asi dvadsať minút ohlasoval Evanjelium. Vzápätí som každému v tej sieni i tým, ktorí ma mohli počuť, povedal všetko o tom, kto je Ježiš a ako veľmi ich miluje.
Zrazu som si uvedomil: „Som slobodný. Áno, som slobodný. No a čo, keď
ma zabijú. Môj život bol zaplatený krvou Ježiša Krista a môj domov je v nebi. Nik mi to nemôže vziať. A uvedomil som si, že uprostred samotnej smrti
mi Boh dal milosť postaviť sa a hovoriť pravdu. A keď som to robil, prinieslo
mi to do srdca slobodu a poznanie, že tento život tu nekončí, že jestvuje čosi
viac a že ja idem domov a nik mi to nemôže vziať.“
Po deviatich týždňoch väzenia v Iráne Dana Baumanna iránsky najvyšší
súd oslobodil a on naďalej pokračuje vo svojej misionárskej činnosti po celom svete.
Pracoval 5 rokov v Afganistane ako dobrovoľník pre organizáciu Mládež
s Misiou (YWAM), ako administrátor očnej nemocnice, ktorá pomáhala afgánskym ľuďom.
z internetu spracovala Slávka Jankurová
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BÁSNIK JADRO
lastným menom Jaroslav Šleboda. Známy ako cestovateľ po súši, po oceáne, po pralese a zasnežených vrcholkoch čílskych Ánd,
okrem toho fotograf,
moderátor, vydavateľ –
čo by hádam na jedného človeka v jeho veku (1976) bohato stačilo. Pre nás áno, pre neho nie. On si ešte pridal
(samozrejme, nie svojvoľne) ďalší prívlastok – básnik.
Vlastným nákladom vydal prednedávnom knižočku „50 o láske“. Je to
súbor skutočne 50 mini i dlhších básní. Láska je totiž to najväčšie a najkrajšie na svete – keby jej nebolo, nebolo by ani ľudstva. Lásku predstavuje predovšetkým samotný Boh – ako
uvádza aj motto knihy „Boh je láska“
(1. list Jánov 4,8).
Ale pozor, nejde tu o nejakú náboženskú poéziu. Je to obyčajná ľudská
ľúbostná poézia, zvaná tiež zázrak.
Málokto dokáže milovať a svoju milovanú či milovaného zvečniť aj do veršov. Napr.
„Len pre teba rád píšem básne,
aby som zabránil clivote.
Pri písaní ťa vidím jasne,
vlastne vždy, čo mám ťa v živote.“

V

Alebo:
„Každý si chce šťastie uloviť,
nájsť polovičku k svojmu svetu.
Pritom stačí nežne vysloviť:
Milujem ťa! – tú krásnu vetu.“
Nenachádzame tu len „holé“ vyznania. Do básni preniklo aj veľa z prírody a okolitého sveta, napr.:
„Tma ako cukor rozpúšťa sa, slnko ťa-

há mesiac za nohu...“
Väčšina povie jednoducho: svitá. Alebo: „Sen
mi hviezdnym prachom
zaodej, len o to ťa žiadam, tmavá noc...“ Bežný človek nepovie nič,
kdežeby sa k noci prihováral. Pre čitateľa to nie
je „naservírovaná“ poézia, ale poézia na rozmýšľanie, povznesenie
sa. Básnici majú iné oči
než väčšina ľudstva, iné
cítenie, iné perá, neživé veci považujú za živé a dokážu sa so všetkým
zhovárať, vedia sa preniesť do minulosti i budúcnosti. Veď preto sú aj básnici! Jaro si ten nový prívlastok plne
zaslúži.
Na zadnej strane obalu knižočky
je zobrazený text o Dobrom anjelovi,
ktorý pomáha deťom chorým na rakovinu. Dobrý anjel Jarovi finančne
nepomohol, práve naopak, Jaro dal
túto „reklamu“ sám od seba, pretože
Dobrému anjelovi dôveruje.
Opakujem – knihu vydal sám autor
bez cudzej finančnej pomoci v náklade 3000ks – a čo je zaujímavé a nevšedné – nepredáva ju, ale rozdáva
ZADARMO, hovoriac s úsmevom, že
najlepšie veci sú zadarmo. Presne
ako pravá láska – nielen muža k žene, ale človeku.
O tom svedčia i tieto verše:
„Kto pravú lásku v srdci nosí,
môže hoc aj prázdne vrecká mať.
Bárs chodil by ulicou bosý,
no predsa má čo druhému dať...“
Záujemci môžu knihu dostať zdarma na farskom úrade alebo v Alter Egu.
Nora Baráthová
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Fašiangy a plesy – aj ten náš

F

ašiangy bez plesov – ako by to bolo možné? V súčasnosti plesá takmer
každý (zrejme, aby na chvíľku zabudol na krutú realitu) – deti, mládež,
pedagógovia, hasiči, poštári, rodiny, ba aj cirkevníci rôzneho druhu. Samozrejme, aj my, evanjelici.
Plesovú sezónu otváral veľkolepý bratislavský Ples v opere. Vstupné? Naozaj „maličkosť“ – 500 euro. Viac než môj mesačný dôchodok, ba viac než minimálne platy. Na druhej strane musíme pravdivo uviesť, že výnos z operného plesu mal ísť na detské kardiocentrum. Kto chcel, dal viac – jeden chlapík
takmer štyridsaťnásobok môjho dôchodku, boli aj takí, čo kúpili lístky, ale
už vopred oznámili, že neprídu.
Na opernom plese boli hlavne tzv. „celebrity“. Do úžasu ma uvádzali ceny
oblečenia, akými sa panstvo chválilo: pravé kožuchy prekročili cenu 10 000
€, šaty viac i menej pekných dám stáli od 3000 do 10 000 €, topánky „len“
do 1000 €, kabelky boli lacnejšie, neprekročili 500 €, jedna ženská si na seba
navešala šperky za 15 000 € atď.
Povedzme, že plesajúci si na svoje oblečenie zarobili – ako, to je ich vec.
Ale nebolo by krajšie, keby práve tieto sumy, ktoré vyhodili pre jednu jedinú
príležitosť, dali radšej na spomínané kardiocentrum? Teraz trochu matematiky. Ak tam bolo okolo 500 ľudí, nazbieralo sa 250 000 €. Ak však oblečenie
stálo každého najmenej okolo 5 000 € – do čoho rátam aj skromnejších mužov, tak by to bolo dva a pol milióna euro. To by už stálo za to.
A teraz poďme do Kežmarku na náš jubilejný piaty evanjelický ples. Nie
som „stvorená“ pre také veci, ale hnala ma zvedavosť – bol to môj asi piaty ples v živote, i to po vyše 40 rokoch. Ale – milo ma prekvapil a stál za to.
Aj tu boli plesajúci pekne oblečení – ale jedni mali vlastné, druhí požičané
šaty a rozhodne do svojho zovňajšku neinvestovali žiadne obrovské sumy.
Okrem toho vstupné u nás stálo len 20 €.
U nás sa zišli evanjelici, rímsko- i grécko-katolíci, mám dojem, že sa „našiel“ aj nejaký pravoslávny a prišli aj ateisti. To bola opravdivá ekuména vďaka
hudbe Skokanovcov z Ľubice! Kežmarok a Ľubica sa sporia už takmer šesťsto
rokov o jedny plesnivé lúky, ale tu boli pospolu Kežmarčania, Ľubičania, Belančania, Holumničania, Popradčania, Slovenskovešťania, Tvarožnianci atď. –
dokopy 120 ľudí. Nuž – parket bol tak na stovku tancujúcich, takže v budúcnosti by bolo treba rozhodne väčšiu sálu (možno i tá po čase bude malá).
Program bol tak isto vynikajúci – medailu za vystúpenie by si zaslúžila
štvorica pánov R. Porubän, J. Bachleda, P. Jendrušák a cirkevník z Popradu
v choreografii p. Božky Bachledovej. Žiaľ, vystupujúci nereagovali na nadšené divácke skandovanie: opakovať, opakovať – keby boli vystúpili desaťkrát
36

za sebou, ani to by nestačilo. Aj ostatný program bol dobrý: či klasické či „divoké“ tance, hra na fujaru, premietanie filmu o živote kežmarských cirkevníkov (zišlo by sa viac titulkov alebo hovorený komentár, my domáci sme vedeli, o čo ide, ale tí vonkajší...).
Sponzorov bolo hodne – nemenujem ich, aby som niekoho náhodou nevynechala. K najväčším patrila Pekáreň Gros – rodina Božeková, ale čo sa nestalo! Na ich banketkách a závinoch si pochutnal niekto iný, pretože do sály sa nedostalo takmer nič.
O tombolové lístky sa zviedla bitka, hoci ich bolo do tisíc kusov. Málo!
Honba za lístkami nebola ani tak kvôli takmer 70 cenám, ale kvôli tomu, aby
bol výnos z predaja čím vyšší – prišiel totiž na evanjelickú škôlku do Šváboviec. Krátky film o tejto škôlke išiel na rad okolo polnoci, ale niektorí páni a dámy už boli veľmi veselí, takže ich pomerne statický film neupútal.
Na škôlku sa vyzbieralo 800€.
Vďaka patrí všetkým našim sponzorom, organizátorom a vystupujúcim.
Ples som ocenila na jednotku s hviezdičkou (a pritom som ako jedna z mála nič nevyhrala!).
Nora Baráthová

Dôstojná jeseň života
Chcete prežiť aj Vy dôstojnú
jeseň života v príjemnom prostredí krásnej tatranskej prírody?
Sanatórium Dr. Guhra nezisk.
org. v Tatranskej Polianke okrem po-

skytovania kúpeľnej a ústavnej starostlivosti na liečbu nešpecifických
pľúcnych ochorení od januára 2013
rozšírilo svoju činnosť aj o poskytovanie sociálnej starostlivosti.
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Novovzniknuté „Zariadenie pre
seniorov LEONARDO“ v Tatranskej Polianke (budova Sanatória
Dr. Guhra) Vám ponúka:
L – lásku
E – empatiu
O – ochotu
N – nádej
A – akceptáciu
R – rozhodnosť
D – dôveru
O – odvahu

Čo u nás nájdete:
• úctu, pokoj a pohodu rodinného
prostredia (iba 30 klientov)
• individuálny, humánny a profesio
nálny prístup všetkých zamestnancov zariadenia
• nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť - 24 hodín
• vychádzky do prírody, tréningy
pamäti, posedenia pri káve a čaji,
individuálne rozhovory, skupinové sedenia, spolupráca s rodinou
• knižnicu, počítače s pripojením
na internet
• Wellness – bazén s teplou vodou,
sauny, masáž, inhalácie, teplé zábaly, nadštandardné služby
• možnosť ubytovania rodinných
príslušníkov pri návšteve klienta
• ubytovanie v jednolôžkových
a dvojlôžkových izbách komfortne vybavených
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• stravovanie priamo v zariadení
zodpovedajúce veku a zdravej výžive 5 x denne (racionálna a diétna strava).
Úhrada za poskytované služby od 320 – 440 EUR mesačne
podľa stupňa odkázanosti klienta (rozhodnutie vydané mestským,
resp. obecným úradom podľa trvalého bydliska žiadateľa) a ubytovania
(jednolôžková, dvojlôžková izba).

Bližšie informácie :
Mobil: 0903 029 148, 0905 321 571
e-mail: zpsleonardo.tpolianka@
gmail.com
web: www.sanatoriumpolianka.sk

--- Slovom i obrazom --19. a 20. októbra 2012 – sa brat
farár Roman Porubän ako senior
Tatranského seniorátu (TAS) spolu
s Milanom Zacherom a Pavlom Povecom zúčastnili rokovania synody
ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši v kongresovej sále Hotela Jánošík.
Synoda bola otvorená slávnostnými službami Božími v Evanjelickom
a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši,
kde synodálov privítal domáci zborový farár Marián Bochnička a seniorálny dozorca Liptovsko-oravského seniorátu Ing. arch. Ondrej Mrlian. Slávnostným kazateľom bol synodný senior Českobratskej cirkvi
evanjelickej v ČR Joel Ruml. Pracovnú časť synody otvoril predseda Synody ECAV z radov neordinovaných
Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc..

Generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD. vo svojej správe zhodnotil
činnosť Predsedníctva ECAV za rok
2011 a generálny dozorca Pavel Delinga podal správu o činnosti Generálneho presbyterstva ECAV. Biskup Západného dištriktu Milan Krivda predniesol správu za Zbor biskupov ECAV na Slovensku a riaditeľ Generálneho biskupského úradu
ECAV na Slovensku Ing. Dušan Vagaský predložil na schválenie účtovnú závierku za rok 2011, ako aj návrh rozpočtu na rok 2013. Ďalej odzneli správy predsedov synodálnych výborov – vieroučného, bohoslužobného, právneho, generálneho hospodárskeho, školského, misijného, výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu, ako aj správa dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a správa o generálnej pod-

Synodáli pri hlasovaní
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porovni. Niektoré správy vyvolali rozsiahlu diskusiu, ktorá poslúžila
na čiastočné vyjasnenie problémov.
Dôležitou súčasťou tohtoročnej synody boli voľby. Keďže predsedovi
synody Ivanovi Muchovi a podpredsedom synody Danielovi Midriakovi
a Dušanovi Balkovi sa skončil mandát, v tajných voľbách boli zvolení bratia Ján Hruška za podpredsedu synody za ordinovaných a Slavomír Hanuska za podpredsedu Synody za neordinovaných členov cirkvi;
Ivan Mucha bol potvrdený vo funkcii predsedu synody za ordinovaných
na druhé volebné obdobie. Za zástupcu generálneho biskupa bol zvolený dištriktuálny biskup Milan Krivda; za zástupcu generálneho dozorcu Ján Brozman. Novozvolených
členov Generálneho presbyterstva
a Generálneho súdu ECAV slávnostne uviedol do funkcií generálny biskup Miloš Klátik na službách Božích.

27. októbra 2012 sa v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku uskutočnil koncert Mariána Čekovského. Tento spevák, hudobník, komik a moderátor pochádza z Humenného. O hudbe povedal: „Hudba nie je súťaž, ale je to
možnosť vyjadriť sa.“ Jeho hudobné
vyjadrenie sme mohli naplno prežiť
na koncerte.
„Toto je najkrajšie miesto, na akom
som kedy hral!“ Takto začal svoj koncert v našom drevenom artikulárnom
kostole. Miesto zapísané v zozname
UNESCO očarilo Mariána Čekovského. To, že je aj perfektným komikom a zabávačom, o tom nikoho nemusím presviedčať. Svojimi úsmevnými reklamami rýchlo nakazí populáciu a mnohí sa začnú zdraviť: „servus bratmmm“. No rovnako aj klavír pod jeho rukami dostáva krídla
a znejúca hudba odrazu prináša človeku neuveriteľnú radosť.

Marián Čekovský ponorený do svojej hudby
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Na koncerte počas jednej skladby najprv predstavil muzikantov
a ich hudobné nástroje. Čekovského
parťáci vyzerali, ako keby práve prišli
z ulice a rozhodli sa, že len tak niečo
zahrajú. Osvetlený oltár s krížom Ježiša Krista a v pozadí hudba, ktorá sa
šírila kostolom, bola zážitkom nielen
hudobným, ale i duchovným.
Marián Čekovský je naozaj talent
na slová: „dnes netlieskajte mne, ale
Bohu, keďže sme v kostole“. Tieto
slová hovoria o jeho pokore a vďake. A tak na koncerte zaznela aj veľkonočná pieseň, ktorá bola oslavou
vzkrieseného Krista. V osobnom
rozhovore sa Marián priznal k viere v Boha a zároveň podotkol, že by
rád prišiel zahrať v priestore dreveného artikulárneho kostola čisto duchovný koncert.
28. októbra 2012 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnilo stretnutie s riaditeľom Juhoafrickej misijnej

spoločnosti Neels de Jagerom. Prostredníctvom tejto misijnej spoločnosti pracuje v africkej Zambii v Kalungu aj Zuzana Kovalčíková z CZ
Batizovce, ktorej misiu náš cirkevný zbor podporil čiastkou 800,- €.
Na tomto stretnutí nám Neels predstavil Juhoafrickú republiku, o ktorej povedal, že je to obrovská krajina, kde žije množstvo národností a etnických skupín. Zdôraznil, že
misia v tejto republike prebieha už
niekoľko desiatok rokov, no častokrát neúspešne, pretože rôzne misijné aktivity a humanitárne pomoci nepriniesli pre Afriku požehnanie,
ale skôr pravý opak. Každá misia sa
častokrát zaoberala len materiálnou
pomocou pre chudobnú Afriku. Afrika nie je chudobnou krajinou, i keď
sa tak niekedy predstavuje. Chudobnou ju robí to, že mnohí ľudia nevedia, ako sa majú postarať o seba
a o svoje deti. A tak je potrebné, aby

Neels de Jager pri prezentácii misijnej spoločnosti
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sa domáce obyvateľstvo tomu učilo od samého začiatku. Ono je najľahšie, keď človek niečo dostane, no
však veľmi rýchlo o takúto vec prichádza, pretože si neuvedomuje,
koľko práce je za tým. Afrika sa tak
stala konzumným svetom humanitárnych pomocí, ktoré domáce obyvateľstvo zabíjali v tom slova zmysle, že ich odnaučili pracovať a postarať sa o seba. A práve v tomto spočíva misijná práca misionárov, ktorí pôsobia v Juhoafrickej republike.
Popri tom ich učia, že to, čo dopestujú, je pre nás Božím darom a veľkým požehnaním nebeského Otca.
Svet častokrát prišiel a postavil Afričanom školu. No tá trvala len niekoľko rokov, potom sa z nej stalo rumovisko. Prečo? Afričania si to nevedeli vážiť. Táto misijná spoločnosť
to robí opačne. Chcete mať školu,
postavte si ju a my vám dáme učiteľov. Na videoprezentácii sme mohli

Misijná práca s deťmi v Afrike
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vidieť prvé prototypy škôl so slamenými strechami, ktorých konštrukcie
boli úplne jednoduché. Až po rokoch
si začali Afričania stavať murované
školy, keď si uvedomili ich potrebu.
Vtedy si omnoho viacej vedeli vážiť
vzdelania a toho, čo sa im v týchto
školách ponúka.
Pri osobnom stretnutí Neels de
Jager poznamenal, že tunajšia rómska komunita je presne to isté, ako
Afričania, ktorí zneužívali humanitárne pomoci a stále očakávali a očakávajú, kto im čo dá, aká pomoc k nim
príde. No toto nie je cesta, ako ľuďom pomôcť, ale cesta, ako im pokriviť charakter. Preto Neels poznamenal, že nevidí inú cestu adaptácie rómskeho obyvateľstva v spoločnosti ako tú, že sa začnú starať sami o seba, a nie čakať na to, kto im
čo dá, či dokonca ďalej budú zneužívať sociálny systém v spoločnosti s nastavenými rukami a slovami:

dajte nám. Aj misia medzi rómskym
obyvateľstvom musí začať týmto
smerom. Prečo prišiel Neals de Jager na Slovensko? Prezradil nám,
že vždy sa snaží navštíviť rodiny
tých ľudí, ktorí pracujú ako misionári
v ďalekej Afrike. Chce vidieť, z akého
prostredia pochádzajú, ale zároveň
chce spoznať ich rodiny a povzbudiť
ich vo viere, že to, čo ich blízki robia,
má zmysel a prináša požehnanie.
11. novembra 2012 – v auditóriu
lýcea sa uskutočnilo školenie presbyterov Tatranského seniorátu (TAS).
Z Biblickej školy z Martina sme medzi nás pozvali brata Bohdana Hroboňa, ktorý sa zaoberal Dekalógom
– to znamená Desiatimi Božími prikázaniami. „Kto chce byť obyvateľom nejakého mesta, ten musí dobre poznať jeho zákony a musí ich aj
zachovávať, keď chce používať tieto
zákony vo svoj prospech.“ Tento výrok použil reformátor Luther v súvi-

se s vysvetľovaním Desiatich Božích
prikázaní. Toto prirovnanie nestratilo ani dnes nič na svojej aktuálnosti. I nám, dnešným kresťanom, je potrebné bližšie sa zoznamovať s Božím zákonom, hlbšie do neho prenikať, lepšie si ho osvojovať. A kvôli tomu vznikla aj myšlienka brata seniora Tatranského seniorátu Romana Porubäna, aby presbyteri jednotlivých cirkevných zborov TAS sa
oboznamovali s Božími pravdami.
V snahe preniknúť do jadra kresťanskej vierouky rozhodol sa brat
senior, že každý rok urobí stretnutie pre presbyterov cirkevných zborov TAS, na ktorom postupne preberú Malý katechizmus Dr. Martina
Luthera.
Minulého roku sme sa venovali
samotným katechizmom a ich vznikom. To znamená, že sme si kládli
otázku: Prečo vznikol Malý katechizmus a prečo vznikol Veľký katechiz-

Bohdan Hroboň v zápale vysvetľovania Desatora
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mus. V tomto roku sme sa pustili
do jej prvej čiastky – Dekalógu.
Brat Hroboň podotkol, že „pod
názvom Dekalóg sa zvyčajne rozumie zoznam inštrukcií, ktoré dostali Izraeliti od Boha na dvoch kamenných doskách prostredníctvom
Mojžiša. Tieto inštrukcie sú spojené
s monumentálnou udalosťou v dejinách Izraela – Boh sa zjavuje na hore Sinaj a uzatvára s Izraelom zmluvu.“ Dekalóg v plnom znení nájdeme
v Starej zmluve na dvoch miestach,
a to v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole a v 5. knihe Mojžišovej v 5. kapitole. Dekalóg sa však dá čítať aj
inak, ako zoznam prikázaní. Nasvedčuje tomu už aj samotný názov, ktorý
môžeme preložiť – Desať prehlásení. Potom sa nám Dekalóg už nejaví
ako zbierka zákonov, ale ako deklarácia, ako niečo, čo nám Boh oznamuje. Dekalóg ako deklarácia neprikazuje Izraelu čo smie a musí robiť,

ak Hospodin má byť jeho Bohom, ale
oznamuje Izraelu dôsledky skutočnosti, že Hospodin je jeho Bohom.
12. novembra 2012 sa uskutočnila výstava s názvom Návraty
do minulosti – architektúra historizmu v Kežmarku. Túto výstavu zorganizovalo miestne Múzeum v Kežmarku v spolupráci s Prešovským
samosprávnym krajom, Štátnym archívom v Levoči – pobočka Poprad
a naším Cirkevným zborom ECAV
na Slovensku Kežmarok. Kurátorom
výstavy bol Maroš Semančík. Výstava do značnej miery prezentovala architektúru Nového evanjelického kostola.
Na rozdiel od predchádzajúcich
období sa v 19. storočí objavuje štýlový pluralizmus, keď vedľa seba
môžu existovať stavby inšpirované
rôznymi historickými obdobiami, či
dokonca na jednej stavbe sa môžu
objaviť súčasne prvky viacerých štý-

Návštevníci výstavy o architektúre historizmu v Kežmarku
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lov. Podstatou obdobia historizmu je
kontinuita a presvedčenie o tom, že
pre nový obsah, ktorý prináša nové
obdobie, je potrebné zvoliť novú formu. V prvej tretine 19. storočia zavládlo presvedčenie, že klasicizmus
už nie je schopný vyhovieť všetkým
požiadavkám, ktoré sa objavovali. Nová doba potrebuje svoj vlastný štýl, ktorý však má byť aj historicky zakotvený. Výrazným importom
presahujúcim regionálnu úroveň architektúry je Nový evanjelický a. v.
kostol (1872 – 1894) od významného viedenského architekta Theophila Hansena, pochádzajúceho z Dánska, na ktorom sa objavujú román
ské a židovské prvky s byzantskou
inšpiráciou.
24. novembra 2012 mali sme
možnosť stretnúť sa už po tretíkrát
v telocvični T2 v Kežmarku a spoločne ako zbor zažiť deň plný volejbalu. Rovnako, ako po minulé roky,

aj teraz sme tento deň začali krátkym zamyslením brata Mikuláša Liptáka spojeného s modlitbou. Turnaj
sa mohol začať. Tímy (s celkovým
počtom 7) boli rozdelené do dvoch
kategórií, v ktorých potom medzi sebou súťažili. Víťazom kategórie A sa
stalo družstvo Olejárovcov a tým obhájili svoje prvenstvo z minulých rokov. V kategórii B sa víťazom stalo
družstvo Kitovcov. Na turnaji samozrejme nechýbala ani tombola. Výťažok z tejto tomboly išiel na podporu materskej škôlky vo Švábovciach.
Počas celého turnaja sa účastníci
mohli občerstviť pohostením a nápojmi, ktoré s láskou pomáhali pripravovať naše sestry z cirkevného zboru. Po odovzdaní cien a diplomov a po oficiálnom skončení turnaja sa ešte konali priateľské zápasy medzi jednotlivými tímami. Aj toto
viedlo k vybudovaniu priateľskej atmosféry celej akcie, preto sa dá is-

Štyri družstvá volejbalistov v zápale hry
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totne povedať, že celý turnaj slúžil
na utuženie vzťahov všetkých zúčastnených.
2., 9., 16. decembra 2012 –
V tomto čase na troch rôznych
miestach – v troch kostoloch kresťanských cirkví, pôsobiacich v meste Kežmarok – sa uskutočnili adventné duchovné koncerty. S myšlienkou usporiadať takéto nedeľné
popoludnia prišiel riaditeľ Základnej umeleckej školy Antona Cígera v Kežmarku Ján Levocký, ktorý
oslovil Evanjelickú cirkev, Gréckokatolícku cirkev, Bratskú jednotu baptistov a Rímskokatolícku cirkev, ktorá sa však do tohto projektu nezapojila. Atmosféru duchovných koncertov sprevádzalo krátke zamyslenie bratov farárov nad Božím slovom a vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy Antona Cígera,
ktorí hrali na rôzne hudobné nástroje. Do hudobného stvárnenia týchto

koncertov sa mohli zapojiť i jednotlivé spoločenstvá cirkví zaspievaním
adventných piesní alebo hrou na nejaký hudobný nástroj. 2. decembra sme sa stretli v modlitebni Bratskej jednoty baptistov. 9. decembra 2012 sa takýto koncert uskutočnil v Novom evanjelickom kostole. Do programu sa zapojil i domáci
zborový spevokol pod vedením brata farára Romana Porubäna, ktorý
v úprave Petra Duchnického zaspieval adventnú pieseň: „Príď spasenie
pohanov“ v sprievode učiteľov Základnej umeleckej školy (Ján Levocký – fagot, Zuzana Madejová – klavír, Kristína Gurniková – flauta, Peter
Duchnický – klarinet). V interpretácii
nášho zborového kantora zaznelo
na koncerte i dielo od J. S. Bacha
– Koncert C dur pre organ. Tretí adventný koncert sa konal 16. decembra v Gréckokatolíckom chráme, kde
sa nám najviac spomedzi hudob-

Koncert v Gréckokatolíckom chráme
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ných nástrojov prezentovala gitara.
Milým prekvapením po každom koncerte bolo malé občerstvenie, ktoré
pripravili v podobe chutných koláčikov členovia jednotlivých cirkevných
zborov, v ktorých chráme sa koncert
uskutočnil.
14. decembra 2012 sa zúčastnil spevokol cirkevného zboru Spišských Vianoc vo Svite, ktoré organizoval miestny Karpatsko-nemecký spolok v spolupráci s Cirkevným
zborom ECAV na Slovensku Svit
v miestnom evanjelickom kostole.
Po vystúpení domáceho spevokolu prítomných privítal a krátkym zamyslením nad Božím slovom poslúžil brat farár Daniel Midriak. Ďalej sa
prítomným prihovoril víceprimátor
mesta Svit Milan Lopušniak. Kežmarský spevokol prispel do programu zaspievaním dvoch piesní: Ó,
príď Emanuel a Laudate omnes gentes. Po básni, ktorú predniesla Eve-

lin Mihoková, zaspievali dvojhlasne
brat farár Roman Porubän s Evou
Ciriakovou v džezovej úprave vianočnú koledu Búvaj dieťa krásne.
Pestrý program pokračoval vystúpením detí z Chmeľnice a príbehom
o Tichej noci, ktorý sa skončil piesňou: Tichá noc, svätá noc. Na záver
sme si vypočuli v prevedení organ u
a trúbky vianočnú pieseň: Ó Betlehem, du kleine Stadt (Ó Betlehem,
ty malé mesto).
16. decembra 2012 sa v zborovej miestnosti uskutočnilo adventné
stretnutie dôchodcov aj s prislúžením Večere Pánovej. Prítomným sa
prihovoril domáci brat farár Roman
Porubän na text z proroka Izaiáša
42,1-4, na základe ktorého poukázal, s čím k nám prichádza adventné obdobie – s poukazom na Hospodinovho služobníka, Božieho vyvoleného, ktorý sa má narodiť v Betleheme pre naše spasenie, pre našu
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záchranu. Toto nie je žiadny samozvaný Spasiteľ, ako sa do tejto úlohy v priebehu dejín pasovali mnohí,
domnievajúc sa, že zachránia svet.
Tento služobník, ktorý prichádza, je
Bohom vyvolený, Bohom poslaný
do ľudskej biedy, aby nalomenú trstinu nedolomil a tlejúci knôt neuhasil,
to znamená, aby zachránil človeka
poznačeného hriechom a ľudskou
biedou. Po prijatí Večere Pánovej
účastníci zotrvali v družných rozhovoroch a zároveň prijali malý vianočný darček, ktorý pre nich pripravila
zborová diakonia.
22. decembra 2012 sa v drevom artikulárnom kostole po ročnej pauze nanovo uskutočnili Spišské Vianoce, na príprave ktorých sa
podieľali Karpatsko-nemecký spolok Kežmarok v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok, Základnou školou –
Grundschule Hradné námestie 38,

Spolkom Rusínov Spiša, Klubom
priateľov Magury a 3. Zborom skautov v Kežmarku. Prítomných v drevenom artikulárnom kostole privítal
domáci brat farár Roman Porubän,
ktorý vo svojom príhovore poukázal na paradoxy vianočných sviatkov: malé a bezbranné dieťa má zachrániť svet, židovský kráľ sa narodil
v maštali, pohanskí mudrci prichádzajú do tohto nehostinného prostredia s kráľovskými darmi, z malého dieťaťa sa stáva štvanec, ktorý
musí utekať pred krutosťou Herodesa. Nestala sa kdesi chyba, keď sám
Boh je odrazu na úteku? Prečo Boh
prišiel v ľudskom tele do tohto sveta? Prečo sa narodil ako bezbranné dieťa? Prečo sa stal všemohúci
Boh Bohom bezbranným? Odpovede na tieto otázky nám nemôže nikto iný a nič iné podať ako Božie slovo – Biblia, v ktorej čítame:

Vystúpenie najmenších na Spišských Vianociach
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„Tak zmýšľajte medzi sebou,
ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal
sa hodnosti, vzal na seba podobu
služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,
ponížil sa a bol poslušný do smrti,
a to až do smrti na kríži. Preto Ho
aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu
meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi,
aj pod zemou, a každý jazyk aby
na slávu Boha Otca vyznával, že
Ježiš Kristus je Pán“ (F 2,5-11).
Ten bezbranný Boh stal sa bezbranným nie kvôli sebe, ale kvôli nám, kvôli nášmu spaseniu. Preto
v Jeho živote sa stretávame s chudobnou maštaľou, s colníkmi a hriešnikmi, utrpením a nakoniec smrťou.
On schudobnel a stal sa bezbranným kvôli mne a tebe, aby sme my

jeho chudobou zbohatli. A toto je to
najvzácnejšie posolstvo, ktoré vám
prajem, aby ste každý jeden z vás
prežili počas tohtoročných Vianoc.
Po príhovore sa nám predstavil domáci spevokol. Do programu sa zapojili deti z folklórneho súboru Maguráčik. Nemeckú kultúru nám prezentovali deti z Grundschule a za Spolok Rusínov sa predstavili v rôznych
koledách i liturgických spevoch sestry Uhlárové. Betlehemské svetlo priniesli skauti a celý program sa skončil zaspievaním piesne: Tichá noc,
svätá noc. Po rokoch sme si opäť
užili poriadnu zimu. Drevený kostol
v tomto nikdy nesklame.
23. decembra 2012 popoludní
o 1430 h. na 4. nedeľu adventnú sa
uskutočnila v auditóriu lýcea vianočná besiedka s programom detí nav
števujúcich hodiny náboženskej výchovy i detí, ktoré sa pravidelne stretávajú na nedeľnej besiedke. Men-

Program detí z nedeľnej besiedky
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šie deti nám atmosféru Vianoc priblížili krátkymi básničkami a zaspievaním vianočnej piesne z evanjelického spevníka: Narodil sa Kristus Pán.
Staršie deti v pásme: O troch
stromčekoch poukázali na to, že hoci každý strom mal vysnívané, čím
chce byť, keď jedného dňa vyrastie,
respektíve, čo by z neho mali zhotoviť, nakoniec sa z nich stalo úplne niečo iné. Z jedného vznikli jasle,
do ktorých uložili Ježiša Krista, z ďalšieho rybársky čln, z ktorého Ježiš
kázal na Galilejskom jazere a z posledného kríž, ktorý potupne niesol
na Golgotu, kde povedal Dokonané.
Tak to býva aj v ľudskom živote. Človek si mnohé veci plánuje, ale Boh si
nás môže použiť inak a iným spôsobom. V konečnom dôsledku môžeme povedať slovami piesne z Evanjelického spevníka č. 506: Čo Boh činí, to dobré je. Najstaršie deti sa nám
predstavili v pásme o svetle, v kto-

rom bolo prezentované, aké svetlo
pre život človeka je najdôležitejšie:
či svetlo pouličnej lampy, svetlo lustra, svetlo nočnej lampy, svetlo slnka
alebo svetlo vianočnej prskavky. Nakoniec nás pásmo priviedlo do Betlehema k Ježišovi Kristovi, ktorý je
pre nás tým najvzácnejším svetlom.
O tejto skutočnosti nám On sám podáva svedectvo slovami: „Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto
nezostal v tme, kto verí vo mňa“
(J 14,26). Deti na záver zaspievali
spoločne pieseň: Boh k nám v Kristu zostúpil. Okrem slovného pásma
sa deti prezentovali na vianočnej besiedke aj hrou na klavír (Ema Kováčová, Dominika Ondo-Eštoková)
i samotným spevom. Prítomných rodičov a starých rodičov uprostred
programu pozdravil domáci brat farár Roman Porubän.
Po skončení vianočnej besiedky niektoré deti odišli s vianočným

Príhovor brata farára R. Porubäna
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posolstvom do domova dôchodcov,
kde mohli opäť prezentovať to, čo
Boh pre nás vykonal, keď do betlehemských jaslí položil svojho jednorodeného Syna. Obyvatelia domova
dôchodcov ich milo privítali a svoju vďaku vyjadrili mohutným potleskom. Božím slovom sa k nim prihovoril domáci brat farár, ktorý pomedzi jednotlivé pásma čítal biblické
texty, hovoriace o vianočnej udalosti, o narodení Spasiteľa sveta v Betleheme. Každý rok môžu potešiť takýmto spôsobom naše deti pred Vianocami starých a neraz i opustených ľudí. Ich prítomnosť je pre nich
ako pohladenie, či milé slovo, ktoré
vie rozveseliť ubolené srdce. A tak
je potrebné, aby sme deti učili nezabúdať aj na takýchto ľudí.
31. decembra 2012 na záver roka mali kežmarskí mládežníci vzácnu príležitosť – stráviť tento deň spolu s návštevou zo Šváboviec. Medzi

nás prišli tamojší dorastenci a mládežníci spolu s bývalou kaplánkou
Vierkou Zaťkovou – Pališinovou.
Tejto návšteve sme sa veľmi tešili.
Kežmarčania sa stretli v lýceu skôr,
pretože bolo potrebné vyzdobiť zborovú miestnosť, aby dostala trochu
iný nádych. Po príchode hostí, radostnom zvítaní sa so sestrou kaplánkou, ale i niektorými účastníkmi
seniorátneho Konfitábora, sa mohol
program začať. Najprv sme hrali zoznamovacie hry, aby sme sa navzájom poznali a dozvedeli čosi o sebe.
Veľký úspech zožala strategická hra
„Mimozemšťania“, pri ktorej všetci
zažili kúsok dobrodružstva. Po zábavnom programe bola kreatívna
téma, počas ktorej zaznelo Kristovo evanjelium. Nechýbali ani oslavné piesne. Po programe sme sa vrhli
na obložený stôl a pochutnávali sme
si na všetkom, čo sme z našich domovov priniesli. Čas do polnoci sme
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strávili rozhovormi a spoločenskými
hrami. Chvíľu pred polnocou sme sa
presunuli pred lýceum, aby sme pozerali na ohňostroj. Kvôli hustej hmle
musela silno pracovať naša fantázia, pretože ohňostroj skoro vôbec
nebolo vidno. Radosť nám nakoniec
urobili obyčajné prskavky. Keď sme
sa vrátili do lýcea, pokračovali sme
v rozhovoroch, jedení a hrách. Bol to
určite veľmi požehnaný čas. Tešíme
sa na ďalšie spoločné aktivity s mladými so Šváboviec.
3. januára 2012 o 19 00 h sa uskutočnil v auditóriu lýcea koncert
s názvom: Malá vianočná hudba.
Na tomto koncerte sa nám predstavilo kvarteto Ad gloriam Dei
s ich hosťami. Jeho členovia Samuel Mikláš – husle, Radovan Blahunka – husle, Róbert Kováč – viola, a Gregor Regeš – violončelo sa
spoznali na pôde Slovenského rozhlasu, kde všetci pôsobia v Symfo-

nickom orchestri. Ich zámerom bolo založiť teleso, ktoré by uvádzalo duchovnú hudbu, približovalo ľuďom duchovné bohatstvo a poskytovalo možnosť aj takýmto spôsobom prispieť k slávnostným okamihom rôznych sviatkov. S týmto účelom kvarteto odohralo už množstvo
koncertov. Na pôde kežmarského lýcea sa nám predstavili známymi dielami ako napríklad Pie Jesú či Ave
Verum, ktoré zaspievala Michaela Kušteková. V ich interpretácii zazneli rôzne skladby od Johanna Sebastiána Bacha, Antónia Vivaldiho,
Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Arnolda Malcolma,
Gabriela Fauré a iných. S gitarovým sólom na poslucháčov zapôsobil jeden z hostí, a to Marek Kamenický, ktorý zahral od Antónia Vivaldiho Koncert pre gitaru D dur. Veľmi zaujímavo zaznela flauta v podaní Dominiky Križalkovičovej. Ona sa

Novoročný koncert kvarteta Ad gloriam Dei a ich hostí
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nám predstavila v Orchestrálnej sui
te č. 2 h mol od J. S. Bacha. Záver
koncertu patril opäť koledám so sólovým spevom v sprievode sláčikového kvarteta a všetkých hostí.
26. januára 2013 na podnet brata Ondreja Sutora z Levoče sa stret
lo predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok
(R. Porubän a E. Chritz) a niekoľko presbyterov s predsedníctvom
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (M. Klátik – gen. biskup a I. Lukáč – gen. dozorca) za účasti riaditeľa Generálneho biskupského úradu
ECAV na Slovensku D. Vagaského
v evanjelickom kostole v Tvarožnej.
Predmetom stretnutia bol podnet –
respektíve sťažnosť brata Sutora
na zborového farára R. Porubäna
ohľadom kostola v Tvarožnej. Podľa jeho mienky cirkevný zbor nevykladá dostatočné úsilie na záchranu
zdevastovaného kostola v tejto obci.

Táto problematika nie je jednoduchá,
pretože kostol v Tvarožnej nie je jediným opusteným kostolom v cirkevnom zbore, ani v Tatranskom senioráte, ktorý neslúži na bohoslužobné
účely, pretože jeho interiér bol zničený a z kostola zostali iba obvodové múry. Kostolov, ktoré slúžia iba
príležitostne (pamiatka posvätenia
chrámu), pretože v mieste ich postavenia sa nachádza maximálne do 10
evanjelikov a. v., je v cirkevnom zbore i v Tatranskom senioráte viac než
dosť. Ešte v horšom stave sa nachádza evanjelický kostol v Lomničke.
Finančných prostriedkov na opravu
podobných kostolov a kostolov, ktoré sú po technickej stránke v ohrození, niet (Vrbov, Huncovce, Ihľany,
Výborná, Bušovce, Spišské Podhradie). Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok s veľkými problémami udržuje kostoly (Ľubica, V. Lomnica, Rakúsy, Stráne pod Tatrami),
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v ktorých sa pravidelne uskutočňujú bohoslužby. Evanjelická cirkev by
sa mala preto vážne zaoberať otázkou: Čo s opustenými kostolmi, ktoré
čoraz viacej chátrajú a ich technický stav je z roka na rok horší? Predsedníctvo ECAV si vypočulo názory oboch strán a v blízkej budúcnosti by sa malo zaoberať touto otázkou
na generálnom presbyterstve, prípadne na Synode ECAV.
27. januára 2013 – v rámci ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou bolo: Čo žiada od nás Boh, sa uskutočnil v Ľubici v spoločenskom dome
CULTUS koncert skupiny Timothy.
Na príprave tohto koncertu sa podieľali všetky kresťanské cirkvi, ktoré sú zastúpené v obci Ľubica, a to:
Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev
a Evanjelická cirkev augsburského
vyznania. Celé podujatie sa nies-

lo v Duchu slov z proroka Micheáša 6,6-8: „S čím mám predstúpiť
pred Hospodina a skloniť sa pred
Bohom výsosti? Mám predstúpiť
pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? Má Hospodin
záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám
dať svojho prvorodeného za svoj
priestupok, plod svojho tela za
svoj hriech? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo,
milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“
Takéto ekumenické stretnutia majú za úlohu hľadať jednotu kresťanov
vo veciach, ktoré nás spájajú. Oslava Trojjediného Boha piesňou patrí
k takýmto znakom. Takouto piesňou
nám poslúžila známa kresťanská
skupina Timothy. V rámci programu
sa prítomným prihovoril každý duchovný. Predovšetkým oni pouká-

Ekumenické stretnutie pri hudbe Timothy
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zali na dôležitosť jednoty kresťanov
v dnešnom liberálnom svete. Domáci brat farár R. Porubän vo svojom
príhovore podotkol, aké je dôležité
pre kresťana putovať k slobode, ktorú nám priniesol Ježiš Kristus.
Čo žiada od nás Boh? To je otázka, ktorú si kládli kresťania počas
Aliančného týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. A jednou z odpovedí na ňu je, aby sme putovali k slobode. Čo však je sloboda? Čo pre mňa
znamená sloboda? Som skutočne
slobodný? To sú veľmi dôležité otázky, na ktoré je potrebné vedieť správne odpovedať, pretože v dnešnej do-

be je množstvo rozličných, až protichodných predstáv o slobode. Uvedomme si, že Boh chce, aby sme
boli slobodní. Tento úmysel mal milostivý Boh so Svojím stvorenstvom
od samého začiatku. On slobodu zakomponoval priamo do života človeka, a tak nám dal možnosť rozhodovania sa. V tejto možnosti sa môžem slobodne rozhodnúť pre Krista,
ktorý mi ponúka život v slobode, to
znamená život, ktorý je oslobodený
od hriechu a rôznych poviazaností,
deformujúcich môj život.
Roman Porubän

Marián Lipovský - líder a spevák skupiny Timothy
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Spišská Sobota

Zbor sa k reformácii prihlásil v pol. 16. stor. V protireformácii im bol odobratý gotický
kostol na námestí. Za života Márie Terézie sa evanjelici usilovali o povolenie postaviť si svoj kostol, ktoré nakoniec aj dostali. V roku 1777 dokončili stavbu
klasicistického kostola. Na pôdoryse gréckeho kríža vznikol sieňový
kostol, zaklenutý troma klenbami, posadenými na rímsové hlavice pilierov. Dominantou kostola je portálový klasicistický oltár postavený v pol. 19. stor s obrazom Krista na Olivovej hore od Jozefa Czauczika. Z pol. 19. stor.
je i polygonálna kazateľnica s baldachýnom. Jednomanuálový, šesť-registrový mechanický organ pochádza
z budapeštianskej dielne
Országha Sándora
z roku 1888.

