
ROČNÍK XXIII                       ČÍSLO 3                   OKTÓBER 2020
..................................................................................................................….................................…...

Prinášame vám riadne, tretie číslo nášho zborového časopisu s obvyklými rubrikami:
biblické témy, správy o činnosti zboru, povzbudenia, modlitby, biblický kvíz, poďakovanie za milodary,
gratulácie jubilantom, portréty osobností, okienko pre deti, a namiesto zoznamu plánovaných stretnutí v
našom kostole prinášame informáciu o dostupných pobožnostiach bez návštevy chrámu.

Čítanie časopisu určite nemôže byť náhradou za bohoslužobné spoločenstvo. Ponúkame vám tieto
tlačené slová s prianím,  aby boli aspoň barličkou na vašej ceste. Chodníky máme hrboľaté a kľukaté.
Nech vám slová,  ktoré tu  nájdete,  aspoň občas  hodia lúč svetla  pred nohy alebo poskytnú pohodlné
pozastavenie,  k  zotaveniu  a  pre  nový  rozbeh.  Nech  vás  inšpirujú  k  osobnému  hľadaniu  zdravého
duchovného pokrmu v Biblii, v hudbe, v ľuďoch okolo nás a v sebe samých, v prírode okolo nás, vo
všetkom krásnom, v Božom krásnom svete. Veď sme práve veľmi drsne učení o tom, čo je dôležité a
určite je vhodný čas na reformu vlastných priorít. 

Pán Boh nech riadi vaše kroky a drží nad vami svoju stráž.
OKo

Gratulujeme jubilantom

Životného jubilea sa v druhej polovici roku 2020 dožili:
Mária Vargová 90 rokov,
Jarmila Horváthová a Pavlína Nosková 80 rokov,
Václav Ryba a Eduard Mesároš 70 rokov, 
Viera Blažová a Ján Lančarič 60 rokov.
Svoje 50. narodeniny v roku 2020 oslávili:
Miloslav Slížik, Eva Kľačová, 
Ingrid Cepková a Viera Lobodášová.

V novembri 80. narodeniny oslávi Ivan Synak.

V decembri sa 70. narodenín dožívajú 
Jozef Bača a Dagobert Varga.

Životné jubileum - 50 rokov - 
v decembri zaznamenáva 
dozorkyňa nášho cirkevného zboru Janka  Klačová.

Všetkým oslávencom gratulujeme           
a vyprosujeme od Pána Boha ochranu na cestách života, vedenie na križovatkách, 
sústa radosti na každý pozemský deň a vieru v krásnu nebeskú oslavu vo večnosti. 

Modlitba za vysoko postavených i trpiacich
Otče, modlíme sa za všetkých kráľov, politikov a štátnikov. 

Obdar ich jasnozrivosťou a odvahou, aby správne rozhodovali. 
Prosíme za všetkých, ktorí trpia pre zlé rozhodnutia vládcov svojich krajín. 
Tvojím životom obdar utláčaných, doráňaných, bezdomovcov zavrhnutých.

 Zmiluj sa nad všetkými plačúcimi deťmi. 
Daruj im i nám všetkým láskavé srdce voči tým, ktorí majú ťažký údel. 

(Bengt Pleijel, z knihy Keď chýbajú slová, Tranoscius)     pripravila Soňa Lopuchová



Odpovede na  10 kvízových otázok  z minulého čísla:
* Čo je biblia a odkiaľ pochádza jej názov? 
Zbierka  Bohom inšpirovaných  spisov  starej  a  novej  zmluvy,  uvedených  v  kánone  Svätého  písma.  Vznikla  z
gréckeho slova hé biblos = kniha, spis.
* Ako sa nazýva staro-latinský preklad Biblie?  
Vetus latina. Neskôr ho nazval Hieronymov preklad známy pod názvom Vulgata.
* Koľko  žalmov je v Biblii? 
150.
* Kedy a kde preložil Dr. Martina Luther Novú zmluvu do nemeckého jazyka? 
Na hrade Wartburg od mája 1521 do februára 1522.
* Kedy vyšiel prvý autorizovaný  preklad Novej  zmluvy slovenskej evanjelickej  cirkvi  podľa augsburského
vyznania a kto ho vydal? 
V roku 1942 nákladom spolku Tranoscius v Liptovskom Svätom Mikuláši.
* Čo znamená  evanjelium? 
Radostná správa.
* Z akého jazyka pochádza slovo Golgota? 
Z Aramejčiny.
* Ako sa volali rodičia Jána Krstiteľa? 
Zachariáš a Alžbeta.
* Ako sa volala Šalamúnova matka? 
Bat-Šeba.
* Vymenuj  10 egyptských rán. 
Krv, žaby, komáre, bodavý hmyz, mor dobytka, vredy, krupobitie, kobylky, tma a smrť prvorodených.

(z knihy Radosť vedieť, autor Peter Borguľa , vydavateľstvo Tranoscius)

Knižnú odmenu - "Žalmy na kazateľnici" J. Greša, 
za rozlúštenie kvízu z minulého čísla získal 
Michal Synak.             Gratulujeme. 

  
  Dnes nová forma  štúdia Biblie 
                  – doplňovačka.

     Doplňte chýbajúce slová  z Biblie, 
     vaše odpovede zašlite 
     do redakcie časopisu do konca roka 
     a vyhrajte odmenu:

Kniha Mojžišova

* Všetkým však zvieratám Zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na Zemi a
má v sebe dych života budú potravou všetky ......  ......! 
I stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo učinil a hľa bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: .... .…

* Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v  ...... a postavil tam človeka, ktorého utvoril.

* Z ........ vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená. Meno jedného
je ......, ono tečie okolo celej krajiny ......., kde sa nachádza zlato. Druhá rieka sa menuje ......, tá tečie
okolo krajiny Kúš. Tretia rieka sa menuje .....; tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je ....... .

* Potom porodila Ábela, jeho brata. Ábel bol ..... ...... , Kain však bol ...... .

* Adam poznal opäť svoju ženu; porodila syna a dala mu meno  .....; lebo mi Boh dal, tak hovorila nové
potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil.

  pripravila Soňa Lopuchová



Konfirmácia v našom zbore 
sa konala 13. septembra 2020, kedy svoju krstnú zmluvu potvrdilo sedem mladých kresťanov: (na fotke smerom
zľava) Ivana Kilianová, Kristína Rezbáriková, Ema Lobodášová, Karol Kilian, Ema Bujtárová, Lenka Cepková,
Ema Mesárošová a Hana Hábelová.

 
Prajeme týmto krásnym mladým ľuďom s bohatými talentami a výbornými záujmami aby im Pán Boh dal múdrosť
a vytrvalosť pri zveľaďovaní svojho potenciálu, radosť z každého dňa a bezpečie pod ochranou Jeho lásky.

Predsedníctvo Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku 
vykonalo 2. októbra 2020 pastorálno-kontrolnú návštevu nášho cirkevného zboru v zmysle Cirkevného nariadenia
č. 3/1997 o kanonických vizitáciách biskupských a seniorských návštevách a kontrolách. Súčasťou návštevy bolo aj
stretnutie seniorálneho predsedníctva s členmi zborového presbyterstva. Ako písala sestra seniorka v sprievodnom
liste, okrem bežnej kontroly bolo prvoradým cieľom návštevy „vyjadriť spolupatričnosť a pastorálne povzbudiť
cirkevný zbor a v ňom vedúcich pracovníkov tak ordinovaných, ako aj neordinovaných v zmysle slov apoštola
Pavla, ba samého Pána cirkvi: „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (Gal 6,2)“.

Opravovali sme.
Spojenými silami Obecného úradu, Cirkevného zboru a presbytera Radovana Lengharta je pred naším kostolom
postavená nová dlažba.
Počas letných mesiacov je opravená fasáda farskej budovy z dvorovej strany.
Vďaka dotácii z Obecného úradu Horné Zelenice, ktorú nám pre zachovanie kultúrneho dedičstva – kultúrnej
pamiatky kostola a  vo výške 500 euro vyčlenili  z Obecného rozpočtu na rok 2020 a podľa podmienok, ktoré
stanovil Krajský pamiatkový úrad Trnava  je vykonaná úprava oltárneho priestoru nášho kostola v Horných
Zeleniciach. Obecnému úradu ďakujeme za dotáciu. 

Náš časopis 
v  tomto  roku  zohral  dôležitú  úlohu  duchovnej  podpory  členov  cirkevného  zboru  a  to  predovšetkým  počas
mesiacov, keď sa nekonali bohoslužby. Okrem troch riadnych čísel Spravodaju boli v jarných mesiacoch vydané
ďalšie 4 mimoriadne čísla Spravodaja, dve čísla Malého Spravodaja, v jesenných mesiacoch info Spravodaj a zatiaľ
jedno mimoriadne jesenné číslo časopisu. Sme radi, ak vám toto tlačené slovo slúži ako posila v neľahkom roku. 
Na  tlačenie  časopisu  bola  využitá  aj  najväčšia  časť  dotácie  z  Obce  Siladice ,  ktorú  nám  pre  pestovanie
duchovných a kultúrnych hodnôt vo výške 300 euro vyčlenili v roku 2020. 
Obecnému úradu ďakujeme za dotáciu. 



Tlačenie časopisu podporujete aj vy svojimi milodarmi, za čo sme vám vďační.
V uplynulom období milodary venovali:
Elena Ondrejičková, Viera Šrameková, Ivan Synak a Viera Darivčáková z Horných Zeleníc
Ľudmila Vargová, Marek Ryba, Etelka Rybová, Viera Rášová, Jozef Lobodáš, Vladimír Kulík, Eva Rauová a Ľuboš
Rau zo Siladíc
Katarána Dingová z Trnavy
Darina Kozolková z Volkoviec a
Milan Sekereš a Vladimír Synak z Hlohovca.

Číslo účtu Cirkevného zboru:  SK91 0900 0000 0000 4553 5500

Vážení čitatelia, pozývame vás, aby ste spolu s nami tvorili náš časopis. 
Radi by sme do obsahu budúceho čísla zaradili rubriku – Svedectvo! Napíšte nám o svojej viere a živote s Pánom
Bohom. Témou rubriky Svedectvo v najbližšom čísle nech je Modlitba – moja prvá modlitba, moja najhorlivejšia
modlitba, moja vypočutá modlitba… Vlastné príspevky ku tejto téme prosím posielať do redakcie do konca roka
2020. 

Tu prinášame jedno krátke a krásne svedectvo konfirmandky ku téme :
Kto je pre teba Pán Boh/Pán Ježiš/Duch Svätý?
Boh Otec je pre mňa ako skutočný druhý otec, ktorý ma sprevádza a je vždy so mnou, v dobrom aj v zlom. 
Pán Ježiš Kristus zobral všetko zlé zo sveta a očistil aj nás ľudí od všetkého zlého. 
Duch Svätý je pre mňa ako vnútorný hlas (dobrý), ktorý bojuje proti diablovi. 

Lenka Cepková

Milé deti,
Pán Boh pomohol Nóachovi postaviť koráb, v ktorom sa zachránili ľudia, aj zvieratká. 
Koráb si môžete vyfarbiť podľa čísel a ku nemu zoradiť dvojice zvierat podľa vlastnej voľby a fantázie.
Nezabúdajme pri tom, že nás Pán Ježiš podobne zachraňuje od všetkého zlého!



Vteřiny křehké

V nedeľu 25. októbra sme si dopriali 1 hodinu marcového spánku. Keď sme si na jar nastavovali hodinky na letný 
čas, v Taliansku mnohí ľudia bojovali s časom o každý jeden nádych. Jeden z nich nazbieral posledné zvyšky síl a 
napísal list svojim dcéram a vnúčatám. Ten list sa potom šíril internetom a možno sa dostal aj k Vám. Bol to list 
bývalého advokáta, ktorý posledné roky prežil v domove pre seniorov. List plný úprimnej lásky i vďaky za dary, 
ktoré prijímal celý život. Avšak správa, ktorá sa týka nás všetkých, univerzálne posolstvo zmieneného listu je o 
niečom inom. Autor píše*:

„Nedala ma sem (do domova pre seniorov; pozn. A.Š.) Vaša matka, ja som presvedčil svoje deti, teda Vašich 
rodičov, aby som nikomu nebol na ťarchu. Nikdy v živote som nechcel byť na ťarchu niekomu druhému. Možno to 
bola moja pýcha, ale keď som videl, že sa už o seba nevládzem starať, nemohol som Vám zanechať takúto škaredú 
spomienku na starého otca, na úplne bezbranného človeka, neschopného sa o seba postarať.“

V dnešnej dobe žijeme v ilúzii intenzívne podporovanej médiami, že sme úspešní, krásni, šikovní, plní sily... 
Dobrovoľne žijeme vo virtuálnej realite na sociálnych sieťach a prispievame k vytváraniu ideálneho neskutočného 
života. Ignorujeme prirodzený cyklus života, ktorý nastolil Boh. Ten cyklus, ktorý platí pre všetko živé, ktorý sa 
nedá zakamuflovať plastickými operáciami, upraviť vo Photoshop-e ako fotky z dovolenky, ani oklamať nákupom 
čerstvých jahôd kdesi z juhu Španielska na vianočný stôl. Všetko živé sa rodí, rastie, prináša plody a potom 
zomiera. Každé obdobie tohto kolobehu je krásne a má svoj nenahraditeľný význam. V spojitosti s listom, ktorý 
spomínam o pár riadkov vyššie, chcem poukázať nielen na to, že sa máme s úctou a láskou starať o svojich drahých
v poslednej fáze života. Oveľa naliehavejšie mi vyznieva myšlienka pokorného prijatia vlastných obmedzení a 
pomoci od svojich najbližších. 

Jednoducho akceptovať fakt, že je čas, kedy sa  starám o rodinu a je čas, kedy sa rodina stará o mňa.
 
Jednoducho prijať každú fázu kolobehu života, každý jeden deň, ktorý mi je daný.

O kráse a zmysluplnosti kolobehu bytia spieva Jiří Pavlica s kapelou Hradišťan v piesňach vydaných na albume 
Vteřiny křehké. Poetika básní Michala Stránskeho (a nielen jeho) umocnená Pavlicovým hudobným spracovaním je
pohladením hodným zastavenia a načúvania. ...a možno aj pomocnou rukou pri hľadaní pokory... 

Vteřiny křehké 
ve kterých zdá se

že do sebe
vše snadno zapadá

ža dobře je
a nikdo nestará se

a pochybnost
se zadem nevkrádá

Okamžik vzniku
tajemná chvíle
ještě ne tady
a už ne tam

z čeho jsi světe
když ne z lásky
aby vše nebyl

nebyl jenom klam

text: Michal Stránský
hudba: Jiří Pavlica

* Štefan Turanský, SDB: Taliansky dôchodca pred smrťou na covid vnukom: Je niečo horšie ako koronavírus, na stránke 
denníka Postoj.sk zo dňa 4.5.2020

A.Šándorová



Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.
Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území 
Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré 
z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58:A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v 
diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Prečítaný verš a celá 15. kapitola 1. listu korintským kresťanom je výzvou k pevnosti a stálosti vo viere v evanjelium. 
Jeho jadro pripomína apoštol slovami v treťom a štvrtom verši: „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný 
a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.“ Následne rozvíja toto evanjelium silným dôrazom na vzkriesenie: „Ak Kristus nebol
vzkriesený, márna je vaša viera.“ (v. 17)

Veriť v Pána Ježiša Krista, v jeho smrť a vzkriesenie znamená istotu. Istotu života a záchrany. Tak veľmi ju 
potrebujeme, zvlášť v týchto neistých časoch.

Základom reformácie bolo a je zakotvenie v Božom slove. Ono je istotou, je stále, nemenné, zostáva naveky. Táto 
zakotvenosť nám umožňuje byť otvorení a reflektovať aj výzvy akokoľvek búrlivej a premenlivej súčasnosti.
Pomenujme tri z nich:

• Pandémia koronavírusu nám stále zreteľnejšie ukazuje, že život cirkvi sa mení. Stále viac sa odohráva vo virtuálnom priestore. 
Je to situácia vynútená okolnosťami, ale zároveň zisťujeme, aký je to silný nástroj zvestovania evanjelia. Nemusíme ho tak 
vnímať iba ako náhradu za bežné stretnutia, ale ako príležitosť a výzvu k šíreniu zvesti o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi 
všetkým ľuďom, až do posledných končín zeme.
Chceme vás však zároveň vyzvať a poprosiť, aby ste nezabúdali na svoje spoločenstvá a aby ste ich neopúšťali. Aby hneď keď 
to bude možné, ste sa do nich vrátili s novým odhodlaním a nasadením pre šírenie evanjelia a s novou odvahou vyjsť s jeho 
posolstvom aj mimo chrám.
Chceme zároveň poďakovať všetkým, ktorí využívajú súčasné možnosti technológií na to, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi 
nami.

• Druhou výzvou je nový zákon o financovaní, ktorý schválila synoda našej cirkvi. Prinesie zmeny. Jeho uskutočňovanie v praxi 
bude vyjadrením toho, ako nám na našej cirkvi záleží a čo sme pre ňu ochotní spraviť a obetovať. Viac ako o financovanie 
pôjde o charakter našej cirkvi do budúcnosti. Dokážeme udržať pracovníkov na Božom diele a spoločnú službu a rozvíjať ju, 
alebo  budeme musieť iba šetriť za každú cenu a zredukovať čo sa dá?
Prijmite prosím aj túto zmenu ako príležitosť nastaviť našu cirkev do budúcnosti správnym spôsobom.

• Tretia výzva sa týka dobrovoľníctva. Chceme vyzvať a poprosiť predovšetkým mladých ľudí, aby neprehliadali výzvy k 
dobrovoľníckej pomoci súvisiacej s pandémiou. Možností je veľa. Ukážme, že dokážeme o láske, milosrdenstve a obetavosti 
nielen rozprávať, ale aj niečo spraviť. Toto pozvanie je zároveň pre všetkých, samozrejme pri zvážení  zdravotných rizík a 
zachovaní bezpečnostných opatrení. Ukážme, že aj v týchto neľahkých časoch vieme dbať viac na druhých, ako na seba.
Buďme pevní, neklátiví. Skrze Pána Ježiša Krista máme víťazstvo, máme život. Ako On bol vzkriesený z mŕtvych, aj my 
budeme žiť.

Prajeme vám takúto vieru, aby ste ňou prekonávali každý strach, osamelosť, stres, chorobu, únavu, frustrácie, 
utrpenie. Modlíme sa za vás, za našu cirkev aj celú situáciu spôsobenú koronavírusom a prosíme, aby ste zostali verní a 
vytrvalí aj na modlitbách. Pán Ježiš je víťaz, On žije, aj my budeme žiť.

Ján Hroboň, biskup ZD ECAV           Ivan Eľko, gen. biskup ECAV                Peter Mihoč, biskup VD ECAV

Biblické témy v tomto čísle časopisu vám prinášame nie ako hotový pokrm, 

ale ako ingerediencie pre tvorbu vlastného duchovného pokrmu pre vás a vaše rodiny v duchu slov: 
„Z kostola do obývačky Vyzerá to tak, že sa nebudeme môcť istý čas stretávať v spoločenstve, či už na biblických hodinách, 
večierňach, či bohoslužbách. Ale budeme sa môcť stretnúť ako rodina vo svojej obývačke s Bibliou, so spevníkom, či čítaním 
na každý deň a budeme sa môcť spolu rozprávať, spolu sa modliť a spolu oslavovať Boha… Pozvanie na „obed“ Vyzerá to tak,
že celá ťarcha duchovného života znova ostane na rodinách. Budete sa musieť posnažiť a urobiť si domáce pobožnosti, zvolať 
si tých, s ktorými žijete pod jednou strechou a pripraviť pre nich niečo duchovné. Ako keď nás naše manželky zavolajú v 
nedeľu na spoločný obed, a keď prídeme k stolu, tak je všetko nachystané a navarené a môžeme sa pustiť do jedla. Nejako 
takto by sme mali pre svoju rodinu nachystať aj niečo z tých Božích darov, zavolať ich k stolu a ponúknuť im duchovný pokrm. 
Prečítať biblické slovo, prípadne duchovné zamyslenie, pomodliť sa a aj si zaspievať. Prečo nie? Prečo by sme sa nemohli 
vrátiť k časom, keď sa v domácnostiach robili rodinné pobožnosti? Faktom však je, že v rodine musí byť niekto, kto to všetko 
nachystá, kto sa obetuje, kto to pripraví pre ostatných. Vyzerá to tak, že to na istý čas nebude robiť farár, kto duchovný pokrm 
nachystá a v nedeľu ponúkne všetkým v kostole. On predsa nemôže byť v každej domácnosti. Tento spôsob sa nám na nejaký 



čas zablokuje, ale to neznamená koniec Kristovej cirkvi! Žijeme v časoch, keď sa musíme mobilizovať my všetci, ktorí veríme v
trojjediného Boha. 
Cibrenie viery v ťažkých časoch K Viere v Boha patria aj ťažké obdobia a my sme generácia, ktorá má svoju vieru pestovať a 
cibriť práve v takýchto časoch. Nepomôže nám nadávať a byť skleslými. Naši starí rodičia a prastarí rodičia prežili časy vojny,
chudobu a hlad, a potom prišiel komunizmus… My žijeme v čase koronakrízy, to je to, s čím sa naša generácia musí popasovať
a nemá sa vzdávať ani klesať na mysli...“                    * z článku J. Petra  „Oznamy (na ďalší štvrťrok)“ (Ev. východ, 10/2020) 

Pri biblických témach sa v tomto čísle časopisu snažíme sledovať novembrové nedele a sviatky. 

 Pamiatka reformácie
R 1, 16.17. „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo; lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne
Židovi, potom aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude
žiť z viery.“
Aj  v  tomto  roku  svätíme  Reformáciu.  Slovensko  pri  tom zaznamenáva  okrúhle  jubileum –  je  500  rokov,  od  kedy boli
Lutherove  výpovede proti odpustkom po prvý krát oficiálne prečítané na území Slovenska. Bol to odvážny krok. Aj tu sa
rozprúdili  diskusie.  Prišlo  ku  znovupostaveniu  evanjelia  Ježiša  Krista  pod  veľkú  lupu  a  ku  jeho  opätovnému  veľkému
verejnému predčitovaniu a vysvetľovaniu a bolo to vzácne. Mnohí museli, mnohí aj chceli siahnuť znovu po Biblii s úmyslom
ako nepoznanú, novú knihu si prečítať evanjeliá, listy, zjavenie.
Vďačnú radosť v srdciach mnohých vyvolalo spoznanie, že sme oslobodení Božou milosťou. Sola fide (jedine viera), sola
gratia  (jedine  milosť),  sola Scriptura (jedine Písmo),  sola  redemptione Christi  (jedine  vykúpenie  skrze Krista  –  Kristove
zásluhy) – znelo ako radostná hymna.
Žiaľ, celé toto nádherné dielo po formálnej stránke priviedlo ku roztriešteniu viditeľnej cirkvi.
Dnes sme tu ako potomkovia tých, ktorí sa podľa svojho vierovyznania voláme evanjelikmi. Čo znamená byť evanjelikom?
Niekto odpovie že to znamená že máme svoju vlastnú liturgiu, zvyky, zbožnosť, dejiny, že sme jedinečným spôsobom prispeli
ku vytvoreniu slovenského národa - ... to je dobré, ale je to málo, je to len o trochu viac ako kultúrny fenomén. Gerhard Forde,
kým vykladá Lutherovo pochopenie evanjelia, nás učí, že byť evanjelikom znamená zvestovať evanjelium. Citujúc Luthera
poukazuje na naše často nesprávne pochopenie evanjelia. My sa na evanjelium niekedy pozeráme ako na zbierku informácií o
tom, ako byť dobrým  a zbožným človekom, ako sa „vyštverať po rebríku“ k Bohu – snáď s pomocou Ježiša,  či  Ducha
Svätého. Celú kresťanskú vieru často pripodobňujeme štveraniu sa po rebríku alebo vystupovaniu po schodoch. Takéto obrazy
nám môžu pomôcť. Vo svojom živote každý musí hľadať určité spôsoby napredovania.  Pri myšlienke rebríka ale nastáva
problém vtedy, keď  sa zameriavame iba na skutky našej vlastnej zbožnosti a na pokusy o vstúpenie do neba. My môžeme vo
svojej zbožnosti používať obraz rebríka, ale ako takého, po ktorom sa naučíme zostupovať dolu a naučiť sa čo znamená byť
kresťanom na tejto zemi. Tento smer – zostupujúci, či skláňajúci sa – je dôležitým kľúčom k pochopeniu teológie Martina
Luthera. Luther tým, že opustil kláštor sa práve odvrátil od takejto „rebríkovej“ zbožnosti, od viery, že život kresťana má byť
stúpaním do neba cez duchovné cvičenia. Podľa Luthera naša viera má byť plne založená na Bohu, ktorý „zostúpil na zem“.
Boh je tu, na Zemi, plne v ľudskom tele, v Ježišovi Kristovi. Aj my sme pravými evanjelikmi vtedy, ak sa vieme skláňať k
ľuďom, obrátiť sa ku svojim blížnym, milovať ich a slúžiť im.  Ježiš Kristus  vykonal  všetko, čo bolo potrebné pre naše
spasenie.
Pán Boh nám dal zákon, ale nie na to, aby sme sa spĺňajúc jeho požiadavky snažili dostať do neba. Zákon máme na to, aby
riadil a dohliadal na ľudské konanie na zemi (tak je zdrojom občianskej spravodlivosti) a aby nás usvedčoval z hriechu(tak nás
má priviesť ku pokániu). Zákon je hlas, ktorý nám znie v srdci a vo svedomí a vždy a v každej situácii nás môže reálne len
obviniť. Evanjelium je koniec zákona v tom zmysle, že umlčuje hlas zákona. Hlas, ktorý pre človeka ako hriešnika nikdy
neutícha je umlčaný Božím konaním v Kristovi. „Si hriešnik – predsa Ťa milujem!“ Evanjelium je živým hlasom, dosť silným
na umlčanie hlasu zákona. Správne rozlišovať medzi zákonom a evanjeliom znamená počuť ten druhý hlas, ktorý hovorí o
Kristovi, ktorý zostúpil dolu na zem, aby aj nám daroval schopnosť žiť skláňajúc sa, žiť dolu na tejto zemi. To znamená byť
evanjelikom.  Byť  tým,  na  čo  sme  boli  určení  –  Božím  stvorením.
OKo                s použitím myšlienok z knihy „Boh sa skláňa k človeku – Lutherovo pochopenie evanjelia“ Gerharda O.Fordeho

 hody v Siladiciach – Pamiatka posvätenia chrámu
Txt: Ž 84 „Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina; moje
srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri
tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj Kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.
Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia
ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin,
Boh  zástupov,  počuj  moju  modlitbu,  načúvaj,  Bože  Jákoba!  Záštita  naša,  Bože,  pohliadni,  pozri  sa  na  tvár  svojho
pomazaného! Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by
som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro
tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba!“ 



„Hospodin  zástupov“  ,  takým  kráľovským  titulom  je  tu  nazvaný  Boh.  Označuje  to  Božiu  zvrchovanosť  nad  všetkými
mocnosťami sveta. Tento Hospodin zástupov si nás pravidelne zhromažďoval do chrámu, počúval nás tam, venoval sa nám.
Kázňový žalm, preložený do súčasného jazyka by mohol znieť: 
Tak dobre mi je v kostole,  mocný Bože. Stále túžim po chráme a teším sa na stretnutie s Tebou. Všetci  a všetko, aj  ten
najdrobnejší stvorený drobizg má miesto pri Tvojom tróne, si aj mojím Bohom. Som rád a je to pre mňa vyznamenanie, že mám
svoje  miesto  pred  Tvojím oltárom.  Hurá  pre  všetkých,  ktorí  ťa  v  kostole  chvália  a  robia  to  pravidelne.  Oni,  pre  Tvoje
požehnanie, ktoré leješ na nich v chráme potom vonku život prinášajú do suchého okolia. Tí, ktorí chodievajú do kostola majú
silu, ktorá sa neustále obnovuje, ich sila rastie a raz, na konci sa postavia pred Tebou (raz Ťa uvidia)(to bude vrchol ich
putovania, aj vrchol ich radosti zo stretnutia s Tebou, vtedy sa ocitnú doma, tam putujú, po tom túžia). Som medzi nimi a mám
z toho radosť. Teším sa, že som tu. Je mi tu dobre.

Ako takýto vzletný, priam nadšený chválospev zneje tento žalm. Mal by tak znieť každému, kto sa môže usadiť v
teplom, upravenom kostole, kde má svoje miesto aj bratov i sestry a kde vníma prítomnosť aj pôsobenie veľkého večného
Boha. Lenže tento rok na Pamiatku posvätenia chrámu nezazneje v našom kostole náš nadšený chválospev.

Ani keď tento žalm bol zložený a spievaný, nebolo práve obdobie pokojného, veselého,  pravoverného chodenia do
kostola v slobodnej vlasti a za ideálnych podmienok.

Bolo to obdobie, keď Sancherib pustošil Judsko (2Krľ 18,13-16). Tento Asýrsky kráľ si podmanil všetky opevnené
mestá Judské a žiadal od Judského kráľa Chizkiju tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata, aby odtiahol… ten zlato i
striebro bral aj z chrámu, všetko bolo zničené, pretavené, odovzdané... aj tak to nepomohlo, nenásytný Sancherib pustošil a
ničil a bral ďalej. Ešte sa to zhoršilo keď Chizkijov syn, nový Judský kráľ Menašše zriadil Baalovi oltáre a zhotovil ašeru.
Uctieval  všetky nebeské telesá a  slúžil  im. Na oboch nádvoriach Hospodinovho domu postavil  oltáre všetkým nebeským
telesám. (2Krľ 21) V takýchto okolnostiach zničeného, spustošeného, znesväteného chrámu, keď ohavnosť stála uprostred
neho vznikol tento nábožný spev – žalm 84. 
Autorom je pravdepodobne levita, ktorý bežne slúžil v chráme, ale teraz je bez prístupu do Božieho domu a tak vyjadruje svoju
túžbu po príjemnej blízkosti Boha v jeho chráme, ktorú poznal z minulosti. Žalm vyznáva oddanosť a závislosť od Boha. Celý
žalm je vyjadrením túžby po spoločenstve s Bohom,  ktorý prebýva vo svojom chráme na Sione a ktorý jediný môže dať
bezpečie  a  požehnanie.  Je  toto  modlitba,  ktorá  vyjadruje  túžbu  po  prebývaní  v  Hospodinovom  dome.  Hovorí,  že  sú
blahoslavení tí, ktorí majú voľný prístup k Bohu aj k Jeho chrámu. Závidí malým vtákom, ktorí majú úplne voľný prístup do
chrámu a k oltáru. Môžu si postaviť hniezda pre svoje mláďatá na mieste, kde sa mal Izrael stretávať s Bohom.

Či si tento autor žalmu vedel uvedomiť požehnanie chrámu aj kým tam trávil dni alebo až potom, keď chrám stratil, to
nevieme. Celkom je však jasné, že teraz „jeho duša“ - živá, celá, vedomá a osobná bytosť žalmistu – celý človek (zvonku aj
zvnútra) túžia po „nádvoriach chrámu“. 

Uvádza aj pozoruhodné dôvody:
1. „Tí, čo chodia do kostola… Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň.“ Internetom sa šíri správa

o krásnom skutku jedného manželského páru, ktorý pusté okolie svojho domu, rozsiahly priestor holých kopcov -  zmenil na
krásny zelený les.  Bravo. S veľkým obdivom uznávame dobrú prácu každého človeka, kto dokáže oživiť umierajúce, kto
dokáže vzbudiť život, tam kde bola púšť, kto dokáže aspoň priniesť nádej a svetlo tam, kde bolo zúfalstvo a tma. Schopnosť
takýchto skutkov majú, podľa tohto žalmu tí,  ktorí  sa stretávajú s Bohom (aj  v  kostole).  „Keď prechádzajú vyschnutým
údolím, menia ho na prameň.“   

2. „jesenný dážď ho pokrýva požehnaním“ Obdobie jesenných dažďov sa začalo, tak ako to k jeseni patrí.  Jesenný
dážď príjemný nie je, ale nikto rozumní nenadáva, keď v jeseni prší. Jesenný dážď dáva potrebnú vlhkosť pred orbou, je jednou
z podmienok dobrej  budúcej úrody.  Ten, kto miluje chodenie do chrámu je ako jesenný dážď – aj  ak by to,  čo prinesie
spoločnosti nebolo vždy len jemné a nežné, aj ak by to boli ostré a chladivé napomenutia, je to potrebné a dobré a je to
podmienkou pre dobrú budúcu úrodu. Jesenný dážď prináša požehnanie, rovnako človek, ktorý sa stretáva s Bohom (aj v
chráme).

3. Kto je na chrámovej ceste, ten je na ceste na Sion. Kto ňou kráča, každým dňom mu pribúda sila. Človek telesný
starne a slabne, ale jeho duša – živá celá vedomá a osobná jeho bytosť dostáva s každým dňom novú silu a s tou pribúdajúcou
silou kráča ten, kto má na mysli cesty do chrámu, kto sa vydal na tú sionskú púť. Veď na Sione uvidí Boha, tam sa postaví pred
Bohom. Toto radostné očakávanie pútnikov (kostolných, chrámových, sionských) mení náročné cesty na miesta občerstvenia,
kde sily neubúda, ale s pribúdajúcou vykračujú z každého oslavného (aj kostolného) stretnutia s Bohom do vonkajšej tmy.

Tieto dôvody stačia aj nám, aby sme milovali chrám a s nadšením aj mimo chrámu vytvárali chrám. V mene Božom a
pre lásku ku chrámovým hodnotám nech je  ku požehnaniu pre okolie každý náš krom mimo chrámu. Buďme prameňom a
dažďom a Boh nech nám k tomu pridáva silu až po cieľovú stanicu Sion, kde Ho uzrieme tvárou v tvár.
                                                                                                                                                                                               OKo
                                                                                                                                                       
Teba vzývam Bože večný kľakám pred Tebou v moci, v sláve nekonečný skvieš sa velebou.
Srdce, dušu, dávam Tebe telo svoje tiež, prichystal si slávne nebe veď ma miluješ.
Teba cítim Teba vidím Teba počujem, Tvojou láskou vždy sa sýtim, že som Tvoj to viem.
Tvoja láska svieti hreje v zlý i dobrý čas nech Ti pieseň vďaky zneje tisíc, tisíc ráz.                           Zlatica Oravcová (ES 644)



 Pamiatka zosnulých
(niekedy presúvaná podľa starého zvyku na poslednú nedeľu cirkevného roku – nedeľu večnosti (v roku 2020 je to 22.11.)
Txt: Kaz 12, 1-7 „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď
povieš: „Nemám v nich záľubu.“ Skôr než sa zatmie slnko, svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi, vtedy
sa strážcovia domu budú triasť, skrivia sa silní muži, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo, a zatemnia sa, čo
vyzerajú z okien. Zavrú sa dvere na ulicu, stlmí sa hlas mlyna a zmení sa na hlas vtáka. Aj piesne budú znieť tlmene.
Vyvýšeniny budú vzbudzovať strach a cesta bude postrachom. Rozkvitne mandľovník, kobylka stratí silu, kapary sa
minú  účinku.  Človek  totiž  ide  do  svojho  večného  domu a  na  ceste  sa  zoskupujú  smútiaci.  Skôr než  sa  roztrhne
strieborný motúzik a rozbije sa zlatá čaša, roztriešti sa džbán nad prameňom, poláme sa koleso na studni, prach sa
vráti do zeme, tak ako bol, a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“
 

Pohreby bývajú vždy ťažké. Vždy sú na nich smútiaci. Prejavy smútku bývajú rôzne. V poslednej dobe sa väčšina
zarmútených snaží niesť svoju bolesť pri tichosti. Občas počuť hlasný povzdych, slovo, vetu, niekedy sú pri pohreboch aj
nahlas plačúci.  

V starodávnych časoch ,  podľa orientálnych obyčajov, hlasné plakanie pri  pohreboch bolo žiadúce.  Okolo domu
zomrelého a pri samom zosnulom veľmi hlasno spevavým vykladaním a pokrikovaním obchádzali najaté alebo dobrovoľné
nariekačky, ktorých úlohou bolo odpudiť hlasným nárekom a pokrikovaním démonov, ktorí sa zdržiavali podľa viery dávnych
Orientálcov v blízkosti mŕtvych, prípadne uzmieriť ducha zomrelého, aby neubližoval živým, keď mu nárekom naznačujú svoj
žiaľ. 
Takým strachom sú niektorí ľudia sputnaní aj v súčasnosti, aj tu. Mnohé naše zvyky sú snahou práve o to isté – udobriť si
zosnulého aj vyššiu silu, ktorá má v rukách život a smrť. 

Prevažná  časť  uvedeného  biblického  textu  je  opisom  ľudského  smerovania  do  hrobu,  opisom  postupného
opotrebovania ľudského tela, alegorickým spôsobom opisuje starnutie, kde obrazy znázorňujú postupne časti tela: 
trasúci sa strážcovia domu sú ruky, chvejúce sa starobou; 
skrivení silní muži sú slabnúce nohy, ktoré kedysi zdatne pochodovali a teraz sú unavené; 
málo tých, čo melú sú zuby, ak vôbec ešte nejaké zostali; 
zatemnené pozerajúce sa z okien sú zoslabnuté oči;
dvere do ulice sú možno pery; 
tlmený hlas mlyna sú zle počujúce uši pri súčasnej hlučnej reči…
je tu slovo aj o strachu starých z chôdze do kopca a priame zdesenie z každej cesty, ktorú majú pred sebou;
rozkvitnutý mandľovník má bledé kvety ako šediny;
kobylka – zvyčajne čulá, stratí silu – čo pripomína strnulosť staroby;
kapary míňajúce sa účinku - ako chuťové dráždidlo sú obrazom žiadosti, ktorá už prestáva...

Toto sú sprievodné javy človeka, kráčajúceho do večného domu – do hrobu.  Toto je údel človeka.
Keď už „sa roztrhne strieborný motúzik a rozbije sa zlatá čaša, roztriešti sa džbán nad prameňom, poláme sa koleso na

studni“ - keď sa teda  prestane čerpať voda, nutná pre život, nastáva smrť.
Po starobe prichádza smrť – v tých klasických prípadoch. Existuje ešte aj možnosť, že sa niekoho džbán nad prameňom rozbije
náhle, nečakane, omnoho skorej, bez náznakov starnutia, ktoré upozorňujú na smrť. Toto vedomie nás robí neslobodnými a to
nie len pri starobe, ktorá prirodzene a postupne vedie k umieraniu, ale ešte omnoho skorej, vždy, keď si uvedomíme, že v
každej chvíli môže nastať moja smrť – môže si ma zobrať smrť. Naliehavým hlasom bubeníka nám toto privoláva aj súčasná
pandémia.

„Prach sa vráti do zeme, tak ako bol“ -  telo človeka, stvorené z hliny (Gn 2,7 „Vtedy Hospodin stvárnil človeka z
prachu zeme.“), sa navráti do zeme (Ž 104,29n „Keď odnímaš im ducha, skonávajú a vracajú sa do prachu.“).
„Duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal“ - Duch je oživujúci princíp – niečo osobné, vlastná podstata človeka. Človek sa postaví
pred svojim Stvoriteľom a Sudcom. Nepripraveného aj táto skutočnosť desí a robí neslobodným.

Kazateľ sa s múdrosťou získanou rokmi skúseností pozerá na svet a skúma údel človeka. Človek má v živote chvíle
radosti, keď môže vidieť, cítiť a užívať dobré veci v živote, ale tie chvíle sú prchavé. Vo všetkom panuje neistota. Ľudská
múdrosť má obmedzené možnosti. 
Kazateľ teda hľadá, ako žiť zmysluplne, cieľavedome a radostne na ceste cez život, ktorá určite vedie k smrti … a našiel kľúč.
Ak človek nemá skončiť  v priepasti nezmyslu, má sa upnúť na Stvoriteľa, ktorý všetko dobré stvoril. Ľudia by mali pamätať
na svojho Stvoriteľa (a jeho dary) v mladosti, predtým než príde úpadok plynúci zo staroby a telo zanikne. Mali by brať z tých
darov, užívať si v tých daroch, ďakovať za tie dary. Tým, že postavíme Boha do stredu svojho života, práce a aktivít a spokojne
prijmeme ním určený údel a budeme žiť s úctou ku Kráľovi Stvoriteľovi, brať z Jeho darov, zveľaďovať talenty a ďakovať,
denne ďakovať s úctou voči Stvoriteľovi aj stvorenstvu, náš život nadobudne zmysel.
Máme žiť každú darovanú chvíľu naplno a pri tom v komunikácii s duchom toho Pána, ktorý nám množstvo darov denne dáva.
Pán Darca je všade. Je s nami, je so všetkými. Je mocný a je milostivý. Dal nám Mesiáša, ktorý nám všetkým daroval slobodu,
tak ako toto zasľúbil cez proroka Izaiáša:
Iz 61,4 „Mesiáš príde vyhlásiť zajatým slobodu.“ 



Lebo máme ďalšie puto na svojom krku – z hriechu nášho vlastného skuté. Zajatie strašné. Ale máme aj Mesiáša Krista. On
nás vyslobodzuje z pút hriechu.
Jn 8, 36 „Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodný.“
Gal 5,13 „Ste na to povolaní, bratia,aby ste boli slobodní.“
Gal 5,1: „Stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil.“
Jak 2,12 „Máte byť súdení zákonom slobody.“
„Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“ (2Kor 3,17)
Toto nás uvoľní z pút strachu a urobí nás schopnými v každej chvíli, hoci aj hneď sa postaviť pred Sudcu.
Keď príde na nás doba staroby, keď sa nám nad životom bude stmievať, stratí sa svetlo slnka, mesiaca a hviezd (Iz 60,19),
zostane nám Hospodin ako Slnko a Svetlo (Zj 21,23).

Jemu v ústrety kráčame. Radostne a slobodne v mene Krista. Jeden deň určite umrieme. Všetky ostatné dni pred tým
ale ešte neumrieme – budeme žiť a môžeme naplno žiť a Bohom dané dary vďačne brať.          OKo

tri posledné nedele cirkevného roka (v roku 2020 sú to 8.11., 15.11. a 22.11) 
s témami „znamenia konca času“, „o poslednom súde“, „o bdelosti a očakávaní“

„Dobrú noc, priatelia! Žiť by som rád! Za ten krásny svet Bohu ďakovať.
Že ten svet krásny je, to trápi mi hruď, keď  mám spočinúť.
Ach, ešte by som rád vystúpiť na hory! Slnečné uvidieť rád by som obzory.
Byť v Božom objatí, blízko nebies len prv než spočiniem.
Ako keď dieťa už po lôžku túži, tak viem, že Pán môj ma do hrobu vloží.
Moja radosť – život! Čo On chce, sa staň, keď už odísť mám!“              báseň Peter Rosegger (1843 – 1918), preložil A.Hajduk

Jn 1,12: „Ale tým, ktorí ho prijali a veria v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“

„Každý človek umrieť musí, aj keby sme nechceli, rozlúčiť sa, opustiť svet...“ spievame v jednej pohrebnej piesni. V nedeľu 
večnosti uvažujeme o umieraní a smrti.
Mnohí naši milí už umreli, odišli. Vieme, čo tu po nich zostalo. Čo sa s nimi stalo a čo sa s nimi teraz deje – to s istotou 
nevieme, o tom len veríme. Pri tom stále platí, že všetci raz umrieme.
Ako však máme hovoriť o smrti a umieraní, keď nikto z nás živých tam, z tej strany hranice smrti ešte nebol. Táto námietka by
obstála snáď aj ako dobrá výhovorka pred Božím súdom, nebyť podobenstva o boháčovi a chudobnom Lazarovi, ktoré takúto 
poznámku robí bezdôvodnou. Poznáme to podobenstvo – umrel chudobný Lazar, ktorý na zemi denne žobral pred boháčovou 
bránou a nikto mu nijako nikdy nepomohol – anjeli ho zaniesli do neba, dostal supervysokú pozíciu v lone Abrahámovom. 
Umrel aj skúpy a bezohľadný boháč – dostal sa po smrti do pekla, kde sa veľmi trápil v plameni. Prosil Abraháma, aby mu 
pomohol, ale ten my vysvetlil, že to už nie je možné, pre obrovskú priepasť. Tak ho teda prosil, aby aspoň poslal Lazara zo 
záhrobia na zem k jeho bratom, aby ich varoval pred peklom. Takto znela Abrahámova odpoveď: „Majú Mojžiša a prorokov, 
nech ich poslúchajú.“ Boháč namietal: „Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa.“ Abrahám z 
neba trval na svojom a odpovedal: „Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych 
vstal.“ 
To znamenalo, že im nikto zo záhrobia nepríde svedčiť, že keď im nestačí to, čo je napísane v Božom slove, tak im už nič 
nepomôže.
Keď nám to, čo je napísané v Božom slove nestačí, už nám nič nepomôže.
A Božie Slovo je veľká kniha. Je tam pre nás napísané mnoho, mnoho. Je to bohatá, hlboká, podrobná, jasná správa.   
Niekoľko základných poznámok ku téme smrti a umierania si prečítame z pera Martina Luthera, ktorý nikdy nestratil pocit 
úctivého úžasu pred bohatstvom Božieho slova. Celá jeho teológia predstavuje jeden dlhý, nekonečný zápas s obrovskou 
mocou Biblie. 
„Kázanie o príprave na smrť“ písal keď mal len 35 rokov. V prvej časti sa vyjadruje k „praktickej“ stránke prípravy na smrť: 
„Smrť znamená rozlúčenie s týmto svetom a všetkými jeho činnosťami, je preto nevyhnutné, aby človek riadne usporiadal svoje
časné statky… aby ani po smrti nezadal dôvod k treniciam, hádkam a iným nezhodám.. Toto sa tíka fyzického alebo 
vonkajšieho odchodu z tohto sveta a odovzdania našich hmotných statkov.“ V ďalšom texte sa k tejto otázke už nevracia.
Pokračuje však: „Musíme tiež odísť aj duchovne. To znamená, že musíme v Božom mene s radostným a úprimným srdcom 
odpustiť všetkým ľuďom, ktorí nám akokoľvek ublížili. Zároveň sa ale musíme tiež v Božom mene usilovať o to, aby sme dostali
odpustenie od všetkých, ktorým sme bezpochyby ublížili my sami tým, že sme im boli zlým príkladom alebo sme im prejavili 
málo dobroty a priateľskej služby vyžadovanej zákonom kresťanskej lásky medzi bratmi.
Po tretie, s ohľadom na to, že všetci musíme odísť, musíme upriamiť svoj zrak na Boha, ku ktorému nás vedie a smeruje cesta 
smrti.“ 
Potom používa obraz, veľmi silný a užitočný: „Rovnako ako sa dieťa rodí z maličkého domova materského lona do tohto 
obrovského neba a zeme (teda do tohto sveta) v nebezpečenstve a bolesti, rovnako tak človek zo života odchádza úzkou bránou 



smrti. Aj ak sa nám nebo a zem, v ktorých dnes prebývame, môžu javiť ako veľké a priestranné, v porovnaní s budúcim nebom 
sú omnoho užšie a menšie ako materské lono.“

„Volanie smrti sa dotýka všetkých nás a nikto nemôže zomrieť za iného. Svoju bitku so smrťou musí vybojovať každý človek 
sám. Môžeme síce kričať jeden druhému do ucha, ale každý z nás musí byť pripravený na hodinu smrti sám pre seba, preto že v
tej chvíli s nami nebude žiaden iný človek. Každý musíme osobne vedieť hlavné veci týkajúce sa kresťanstva a byť  nimi 
vyzbrojený.
Predovšetkým musíme vedieť, že sme deťmi hnevu a hriešnikmi; 
po druhé pamätajte, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna, aby sme v neho mohli veriť- a ktokoľvek mu uverí, ten bude 
oslobodený od hriechu a stane sa dieťaťom Božím, ako hovorí Ján „Tým však, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc 
stať sa Božími deťmi.“ Mali by sme dobre poznať Bibliu a byť pripravení postaviť sa proti diablovi vyzbrojení mnohými 
biblickými textami.
Sme neustále v pokušení, myslieť si, že zákon a evanjelium už poznáme, a tak sa môžeme venovať iným veciam, ako keby niečo 
iné bolo lepšie. Nedajme si odviesť pozornosť od jednoduchého posolstva zákona a evanjelia. Verné hlásanie tejto zvesti nám 
pomôže prejsť aj údolím tieňov smrti v pevnej istote, že náš Dobrý pastier pôjde s nami a nakoniec nás privedie až do domu 
Pána, kde budeme prebývať naveky.“

Recept na dobré umieranie? : Uchopme túto knihu (Bibliu) a žime s ňou denne. Aj slzy zármutku nad smrťou blízkych nám 
vysuší, aj pozrieť sa zoči-voči skutočnosti vlastného umierania nás naučí.
Lebo (Kurt Marquart) : „Život viery je počas rokov vytváraný a formovaný súhrnným účinkom čítania Božieho Slova a 
kázania. Vedie to k tomu, že ľudia, ktorí sú dostatočne pripravení zomrieť, s údivom zisťujú, že dokážu aj opravdove žiť. 
Namiesto toho, aby sa stále za niečím naháňali a súperili s ostatnými, stáva sa ich život časom milosti.“

A ešte tak záverom, len na okraj poznámka: či naozaj nikto z mŕtvych nevstal, aby nám o živote po umieraní povedal?
Veru už vstal! Kristus Pán z mŕtvych vstal! Jeho vzkriesenie je refrénom každej biblickej kapitoly.
Nech je refrénom aj nášho života. Ono je dôvodom života večného.
On z mŕtvych vstal. Aj o tomto sa dozvedáme z Biblie. Svätá je Biblia. 

Modlitba Lutherova po tomto texte: „Drahý nebeský Otče, ak povieš, som ochotný byť bláznom a dieťaťom a 
mlčať; lebo keby som sa mal spoľahnúť na vlastné chápanie, múdrosť a rozum, môj voz by už dávno bol zapadol 
do blata a loď stroskotala. Preto, drahý Bože, riaď a veď ju ty sám; rád odložím svoje oči a rozum stranou a 
nechám teba samotného vládnuť prostredníctvom tvojho Slova.“

Krst je teda len akousi „generálkou“ smrti. Ako pri krste, tak v poslednej hodine človeka sa smrť stáva formou 
znovuzrodenia.
Oko (s použitím Lutherových výrokov o umieraní a smrti podľa Michaela J. Albrechta „Jsme žebráci“) (šikmé písmo v texte – citát Luthera)

Nedokážem všetko, no môžem mnoho
Pane, 

nedokážem zastaviť všetok hlad, chudobu ani vojny vo svete.
Nedokážem zabrániť tomu, aby sa deti stávali sirotami.

Nedokážem uzdraviť chorých, ktorí sa deň čo deň trápia v bolestiach.
Nedokážem objať všetkých zarmútených, čo stratili milovanú osobu.

Nedokážem potešiť všetkých, ktorých ťaží samota a pocit zbytočnosti.
Nedokážem pomôcť všetkým bezdomovcom, starcom ani hendikepovaným.

Nedokážem zachrániť všetkých, ktorí sú na ceste do večného zatratenia.
Moja bezmocnosť ma trápi a vnútorne ubíja.

No s Tvojou pomocou a Tvojím požehnaním, Bože, môžem potešiť jedno srdce v tento deň.
Môžem dať kvietok človeku, na ktorého už nikto nemyslí.

Môžem pohladiť zvráskavenú starú tvár, či svieže líčko dieťaťa.
Môžem navštíviť priateľa v nemocnici, matku a otca, ktorým toľko dlhujem a som za veľa vďačný.

Môžem plakať s tým, koho bolí duša i telo a radovať sa s tým, kto má radosť.
Môžem byť majákom pre toho, komu hrozí, že loď jeho života už-už stroskotá.

Môžem byť oázou pokoja a lásky pre jedinú bytosť, ktorá mi verí  a stále sa na mňa spolieha.
Mám milión možností ako obohatiť iných a zachrániť jeden ľudský život pre nebo.
Daj, Pane, aby som nezabúdal byť dobrý a videl tých, ktorí žijú v mojej blízkosti.

 (Martin Šefranko , z knihy Keď chýbajú slová, Tranoscius)   pripravila Soňa Lopuchová



* Prinášame vám zoznam plánovaných rozhlasových a televíznych prenosov bohoslužieb:

ROZHLAS TELEVÍZIA

ŠTVRTOK – 29. október
Regina Západ - Viera v živote 21.05 – 21.50
- Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

ŠTVRTOK – 29. október
:2 Slovenské rody 17.55 – 18.20 Rodina Thurzových
:3 Štúrovci IV. 09.35 – 10.41

PIATOK – 30. október
:2 Martinská deklarácia 1918 14.50 – 15.14
:3 Štúrovci V. 09.50 – 11.02

SOBOTA – 31. október – Pamiatka reformácie
Regina Západ - Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
- Prenos Služieb Božích 16.00 – 17.00 z auly EBF
Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Kantor: Janko Siroma
- Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

SOBOTA – 31. október, Pamiatka reformácie
:1 Prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Ľubici 
10.00 – 11.30 pri 500. výročí od prvého prečítania 95 
výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku 
Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu
Liturgujú: Roman Porubän, Michal Findra
:2 Sola gratia – Jedine milosťou 15.25  Dokument 
:3 Malé biblické príbehy 08.45 – 08.51
:3 Niesť svoj kríž 18.00 – 18.23 Dokumentárny film 

NEDEĽA – 1. november 
Rádio Slovensko - Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
- Encyklopédia spravodlivých22.19
Rádio Devín - Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ - Duchovné horizonty 05.00 – 05.45
Regina Východ - Božie mlyny 06.15

NEDEĽA – 1. november
:2 Medzinárodný ekumenický koncert – 13. ročník 11.40 
:2 Orientácie 12.55 – 13.20
:2 Chvíľka poézie 13.20 70 r. od narodenia Hviezdoslava
:3 Malé biblické príbehy 08.35 – 08.40

STREDA – 4. november
Rádio Regina - Evanjelická pobožnosť 17.30 – 18.00
Káže: Štefan Kiss  Na organe hrá: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 5. november
Regina Západ - Viera v živote 21.05 – 21.50
- Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 7. november
Regina Západ - Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
- Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

SOBOTA – 7. november
:3 V tichu minulosti 11.10 – 11.39 Židovský cintorín

NEDEĽA – 8. november
Rádio Slovensko - Encyklopédia spravodlivých 10.05 
- Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Rádio Devín - Krajina duše 07.00 – 08.00
Regina Západ - Duchovné horizonty 05.00 – 05.45
Regina Východ - Božie mlyny 06.15

NEDEĽA – 8. november
:2 Orientácie 13.35 – 14.01

STREDA – 11. november
Rádio Regina  - Evanjelická pobožnosť 17.30 – 18.00
Káže: Eva Oslíková    Na organe hrá: Janko Siroma

ŠTVRTOK – 12. november
Regina Západ - Viera v živote 21.05 – 21.50
- Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

* Vzácne povzbudenia nájdete aj na stránke www.ecav.sk a tam v odkaze „pozvánky“ aj vždy aktuálny zoznam 
online prenosov pobožností.

* Zo zboru vám ponúkame spoločenstvo v messengerovej skupine OLEJ, ku ktorej sa môžete kedykoľvek pripojiť.

* Mimoriadne čísla Spravodaja s kázňami ku nedeliam a sviatkom budeme roznášať do vašich poštových schránok 
podľa vašich starých a prípadne aj ďalších objednávok na tel. 0944 067 969
…………………………………………………………………………………………………………………...
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