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MESAČNÍK CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV RANKOVCE

Viete, že...?

Katarína Hašková
Každý asi vie, že kníh na
svete je veľa, odhaduje sa,
že každý rok je vydaných
približne 755,755 kníh.
V roku 2018 sa celkový počet
publikovaných kníh vôbec
odhadoval na 140 miliónov.
| Najväčšia kniha na svete
podľa Guinnessovej knihy
rekordov bola publikovaná
v Dubaji a je o prorokovi
Mohamedovi. Je 5 metrov
široká a 8 metrov vysoká.
| Naopak, najmenšou knihou na svete sa pýši Kanada.
Knihu s názvom „Teeny Ted
from Turnip Town“ napísal
Malcolm D. Chaplina. Pri
tlači sa použil čistý kryštalický kremík, vďaka ktorému
má 30-stranová kniha len
70 mikrometrov. Je taká tenká, že by sa mohla prirovnať
k hrúbke ľudského vlasu.
| Najstaršie kníhkupectvo
na svete sa nachádza v Portugalsku. V hlavnom meste
Lisabon je od roku 1732
nepretržite otvorené kníhkupectvo Bertrand. Pobočky má
v mnohých ďalších mestách
sveta.
| Najplodnejšou autorkou
je Dame Barbara Cartlandová, autorka ženským
historických románov. Na
konte má neuveriteľných 723
|
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Otec lži
|

Katarína Hašková

Diabol ako biblická postava
býva ľuďmi vo všeobecnosti a kresťanmi
zvlášť prijímaná často nesprávne. Málo
ľudí pozná jeho skutočnú históriu,
moc či zámery.
V posledných desaťročiach dochádza dokonca k
tomu, že je prezentovaný v popkultúre ako úplne iná postava, než nám o ňom hovorí Biblia. V
seriáloch, filmoch či komiksoch vystupuje ako nepochopený, možno nepríjemný či egoistický, ale
v podstate celkom zaujímavý. Mladých ľudí láka
predstava niečoho nepoznaného, exotického a nového a diabol v tomto postavení im nesmierne imponuje. Aká je však skutočná pravda?
Biblia nám hovorí, že už v raji sa nachádzal Boží
nepriateľ. Práve on je zdrojom pokušenia. Podľa
prorokov, ktorí mali rôzne videnia aj o ňom, to bol
pôvodne nádherný anjel, syn rannej zory, ktorý sa
skvel v Božej nádhere. Zatúžil však byť rovnako
vyvýšený ako Boh, ktorý ho stvoril, a to spôsobilo jeho pád. Neskôr, v evanjeliách, ho Pán Ježiš
označuje za otca lži a knieža tohto sveta. V Zjavení
Jánovom sa hovorí o jeho konečnom odsúdení a
treste, ktorým je ohnivé jazero.
Známy kresťanský spisovateľ C. S. Lewis vydával v päťdesiatych rokoch minulého storočia v
novinách na pokračovanie listy s nadpisom Rady
skúseného diabla. Neskôr boli vydané aj knižne.
Z jeho predhovoru vám ponúkam niekoľko jeho
postrehov:
„Najčastejšia je otázka, či skutočne „verím v
Diabla“. Pokiaľ pod pojmom „Diabol“ myslíte silu
opačnú ako je Boh, a pritom (rovnako ako Boh)
večnú a nestvorenú, potom musí odpoveď rozhodne znieť „Nie“. Jediná nestvorená bytosť je

Boh. Žiadny opak Boha nejestvuje. Žiadna bytosť
nemôže docieliť „dokonalej zloby“ a stať sa protikladom dokonalej Božej dobroty; veď keby tá bytosť v sebe nemala nič dobrého (inteligencia, vôľa,
pamäť, energia a samotná existencia), nič by z nej
neostalo.“
„Vo vzťahu k diablovi sa ľudia môžu dopustiť
dvoch rovnako závažných chýb. Prvou z nich by
bolo neveriť v jeho existenciu. Druhou chybou je
v neho veriť a súčasne mať oňho až nezdravý záujem. Diabol má z oboch chýb nesmiernu radosť.“ |

kníh. Jeden román napísala za rekordných 18 dní,
čo znamená 20 kníh ročne!
Cartlandová tieto knihy
písala tak, že ich diktovala
sekretárkam, ktorých mala
šesť. Celkovo predala viac
ako miliardu výtlačkov a jej
romány boli preložené do 38
jazykov.
| Najstaršia kniha bola
objavená v Bulharsku pri
kopaní kanálu, kde našli
starovekú hrobku s nástennými maľbami. Vnútri sa
nachádza pravdepodobne
najstaršia kniha na svete.
Bola na kraji zviazaná ako
novodobá kniha. Má šesť
strán vyrobených z pravého
zlata a je napísaná v jazyku
Etruskov, ktorí sa usídlili
v Taliansku asi pred 3000
rokmi p.n.l. Znázorňuje obrázky jazdca, morskej panny
a niekoľkých bojovníkov.
| Dnes sú populárne audioknihy. Tá prvá je z 19. storočia. Thomas Alva Edison
ako prvú zvukovú nahrávku
v histórii nahovoril detskú
riekanku Mary Had A Little
Lamb. Zaznamenal ju na
voskový valec potiahnutý
staniolovou fóliou a 29.
novembra 1877 ju predviedol
prostredníctvom fonografu.
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Anketa: Čo ste
naposledy čítali?
Monika Beňová

Gabika: Emočná inteligencia
Adélka: Dominik Dán – Uzol
Ľubo: Martin Luther – o
zotročenej vôli, Židovka, Syn
Hamásu
Julka: Klein Vladimír –
Multikultúrna výchova a
Rómovia; Joyce Meyer – Od
zlozvykov k dobrým návykom
Šimonka: F. Scott Fitzgerald
– Veľký Gatsby
Dominika: Viktor Hugo –
Bedári
Simonka: Vanesa Curtis –
The Earth is Singing
Maroš: Curt A. Westman –
Zamyslenia
Adam: Sofokles – Antigona
Nika: Jane Austen – Pýcha a
predsudok
Viki: Francine Riversová –
Dielo Majstra
Dominika: Joyce Meyer –
Ako zvládať svoje emócie
Gabika L.: Dobroslav Chrábák – Drak sa vracia
Lenka: Francine Riversová –
Istý ako úsvit
Peťka: Clara Jones – Milovaná
MB: Syn Hamásu
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Hudobné okienko
- Samuel Tomášik
|

Citáty o pravde
Milan Vojtko

Julka a Lenka Grešové

Samuel Tomášik sa narodil
8. februára v roku 1813 v Jelšavskej
Teplici. Bol romantickým prozaikom
a básnikom, tvorca hymnických piesní
ale hlavne evanjelickým farárom.
Vzdelanie získal v Jelšave, gymnázium navštevoval v Rožňave. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní na
lýceu v Kežmarku, Krakowe a Wieliczke. Pôsobil
v cirkevnom zbore Chyžné (1833-1887). Tomášik
ako kňaz, a neskôr senior bol človek hlboko veriaci, tvorivý a horliaci za svoj národ. Viera mu dávala
silu prekonávať mnohé rodinné tragédie, ktoré ho
postretli.
	Keď Tomášik zomrel, nikto na jeho pohrebe
slovkom nespomenul významnosť jeho činov pre
náš slovenský národ. Ako plynul čas, vypadol z
povedomia slovenského národa a nájdeme o ňom
len málo zmienok v učebniciach literatúry. Najvýznamnejšie sa zapísal ako tvorca hymnickej piesne
„Hej, Slováci!“, ktorú napísal pri svojej návšteve
Prahy, keď bol pobúrený faktom, že nemčinu bolo
v uliciach mesta počuť viac ako češtinu. Významnou mierou sa zaslúžil o zostavenie a vydanie evanjelického spevníka, ktorý vyšiel na jeseň roku
1842 v Budapešti pod názvom „Zpěvník evangelický“, do ktorého napísal 24 piesní.
V našom spevníku je ním napísaný text piesne č.
615 - „Boh nikdy slovo si nezmenil“. Táto pieseň
opisuje Pána Boha ako pravdu, lásku a spravodlivosť. Už z názvu je značné, že len Boh je skutočná
pravda, ktorá nám je vyjavená v Biblii, že Jeho slovo je stále živé, nemenné a že je plné skutočných
sľubov, nádeje a odpustenia. Na druhej strane je v

Ľudské pravdy sa formulujú, Božia pravda formuje.
(neznámy autor)
| Pravda má jednu veľkú
výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal. (Auguste
Rodin)
| Úprimný priateľ je ten, kto
ťa napomenie, kto ti povie
pravdu do očí, toho si váž!
(Božena Němcová)
| Pravde veriť, pravdu žiť a
pravdu brániť. (Milan Rastislav Štefánik)
| Hoci je klamstvo zázračne
rýchle, pravda ho aj tak
dobehne. (Jacob Cats)
| Ó Hospodine, osloboď ma
od lživých perí, od jazyka
podvodného. (Žalm 120,2)
| Nenávidím lož, mám ju v
ošklivosti; Tvoj zákon milujem. (Žalm 119,163)
| Ja som cesta i pravda i
život. Nik neprichádza k
otcovi ak len nie skrze mňa.
(Pán Ježiš Kristus)
| Poznáte pravdu a pravda
Vás vyslobodí. (Pán Ježiš
Kristus)
| Chráň ma, Pane, pri
tej pravde, ktorá naveky
zostane, nech neodstúpim
od Teba, kým ma uvedieš do
neba. (Evanjelický spevník,
pieseň č. 284)
|

piesni opisované, že hoci je Boh milujúcim Otcom,
ktorý je hojný v požehnaniach a milosti, rovnako
je aj spravodlivým a prísnym sudcom, ktorý miluje
ľudí, ale nenávidí hriech. Neustále, celou piesňou
sa nesie myšlienka nádeje, že ten, kto bude chodiť
po Božích cestách a nebude sa snažiť len o veci časné, ale o veci Božie, Hospodin pri ňom splní všetky
sľuby, ktoré mu boli dané, pretože On je „v sľuboch
verný, pamätlivý“. Táto pieseň je veľkým povzbudením pre skormútené duše, ktoré stále hľadajú
pokoj a istotu. Verím, že keď ľudia v kostoloch alebo v svojich domácnostiach narazia na túto pieseň,
uvedomia si nielen melódiu, ale i text piesne, pretože odkazuje na Pána Boha, ktorý je Pravdou. A to
nie len dnes, ale i včera a naveky. |
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Odkaz pokoja a pravdy
|

Jerguš Olejár

„Potom kráľovná Ester ... poslala listy všetkým Židom
do stodvadsaťsedem provincií Ahasvérovho kráľovstva, slová
pokoja a pravdy.“ Est 10, 29-30
Pravda? Je to utrpenie aj oslobodenie. Je milovaná aj nenávidená. Prináša pokoj aj hnev. Rodí sa z odvahy, ale strach ju dokáže umlčať až do
bezvedomia. Čím dlhšie chýba, tým
vzácnejšia sa stáva. Je úhlavným nepriateľom otca lží. Ona bez strachu
o svoj život ostane nepovšimnutá a
odignorovaná pred nespravodlivým
Pilátom. Pretože v spojení s Kristovou nádejou vzkriesenia a láskou aj k
nehodným, pravda vždy a všade napokon zvíťazí. Takéto boli, sú a budú
podoby pravdy. A áno, ona je vo víne,
ako sa o chvíľu dozvieme z biblickej
knihy Ester.
Aká to pravda sa skrýva za listami
kráľovnej Ester rozposlaných Židom
po celom Ahasvérovej ríši, od Indie
až po Grécko? Aká pravda sa musela
predrať na povrch, aby sa mohli spísať „slová pokoja a pravdy“? Celá biblická kniha Ester s 10 kapitolami je o
záchrane Božieho židovského národa.
To však potrebuje nielen odkrytie samotnej pravdy, ale aj slová pokoja a
povzbudenia. Ako to teda bolo?
	Kráľovná Vaští neprišla na pozvanie
kráľa Ahasvéra do jeho paláca, a tak
si kráľ našiel novú kráľovnú, krásnu
devu Ester. Jej nevlastný otec Mordo-
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chaj odhalil sprisahanie voči kráľovi,
ale akosi sa na to zabudlo. Mordochaj
sa však neklaňal pred kniežaťom Hámánom, čím si ho znepriatelil, a tak
Hámán postavil šibenicu, na ktorej
chcel Mordochaja, otca kráľovnej Ester, obesiť. To ale Hámánovi zďaleka
nestačilo, vyžiadal si od kráľa Ahasvera súhlas vyhubiť všetkých Židov
v celom kráľovstve. Kráľ na to pristal
a rozposlal do všetkých obrovských
provincií Perzskej ríše edikt o vyhubení Židov a zhabanie ich majetku.
Lenže raz v noci kráľ Ahasvér nemohol spať a čítal si pamätné udalosti v
kronike, pričom sa dostal k spomínanému záznamu o sprisahaní proti
nemu. Zavolal si najvyššie postavené
knieža, Hámána a pýtal sa ho: „Čo
by mal dostať človek, ktorého si chce
kráľ uctiť?“
	Est 6, 6-12: „Hámán si povedal sám
pre seba: Komu chce kráľ preukázať
poctu skôr ako mne? Hámán povedal
kráľovi: Nech človeku, ktorého kráľ
chce poctiť, prinesú kráľovské rúcho, do ktorého sa oblieka sám kráľ,
a koňa, na ktorom jazdí sám kráľ, a
na jeho hlavu nech položia kráľovskú
korunu. ...Vtedy kráľ povedal Hámánovi: Vezmi hneď rúcho a koňa, o

ktorých si hovoril, a urob tak Židovi
Mordochajovi, ktorý sedí v kráľovskej
bráne. Nevynechaj nič z toho, čo si
povedal.“
A sme teraz pri víne, v ktorom je
pravda: kráľovná Ester pozvala svojho manžela a kráľa aj s jeho najvyšším kniežaťom na tzv. popíjanie vína,
pričom z bezmedznej priazne kráľa
voči jeho kráľovnej vznikol prísľub, že
Estere splní čokoľvek, až do polovice
kráľovstva.
	Kráľovná Ester odpovedala: „Ak
som získala priazeň v tvojich očiach,
kráľu, a ak je to kráľovi vhodné, nech
mi je na moje želanie darovaný môj
život a na moju žiadosť môj národ.
Lebo sme - ja i môj národ - predaní
na vyhubenie, pobitie a na zničenie.
Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo
to nešťastie by nebolo hodné toho, aby
sa kráľ tým obťažoval. Kráľ Ahasvér
povedal kráľovnej Ester: Kto a kde
je ten, kto hodlá také niečo urobiť?
Ester povedala: Tým protivníkom a
nepriateľom je tento zlomyseľný Hámán. A Hámán zostal celý ohromený
pred kráľom a pred kráľovnou. Vtedy kráľ v hneve povstal od popíjania
vína a šiel do záhrady pri paláci.“ (Est
6, 3-7)
A teraz pravdivý koniec: Hámán

skončil na tej šibenici, ktorú postavil pre Mordochaja. Biblický verš z
tejto knihy o listoch pokoja a pravdy nie je len novým ediktom kráľa o
ochrane Židov v Perskej ríši, čím sa
zrušil predchádzajúci výnos o ich likvidácii. Je záchranou Božieho ľudu
prostredníctvom jednoduchej pravdy,
odhaľujúcej nenávisť, sebastrednosť a
xenofóbiu.
Slová pokoja a pravdy pre dnešok
a zajtrajšok potrebujeme v ECAV ako
soľ. Mali by nám byť sprievodcami
nastávajúceho pôstu práve tak, ako
dôslednou súčasnou reformáciou v
našej cirkvi, kde nestačí len reštruktualizácia a nová, zjednodušená organizačná štruktúra. V časopriestore
pravého Božieho pokoja a v pokojnej
atmosfére Božích právd vznikne aj na
zemi niečo ako na nebi. Používajme
tento kombinovaný zdrojový kód pokoja a pravdy v službe Bohu, cirkvi i
spoločnosti. Dr. Samuel Št. Osuský v
publikácii Bráň pravdu povzbudzuje:
„Hľa, nie evanjelické učenie je ľudské, nové a katolícke božské a staré,
ale opačne, lebo reformácia sa vrátila k čistému učeniu evanjelia, prečo
sa aj volá evanjelická cirkev...“ Nech
dobrotivý Pán Boh požehná žatvu pokoja a pravdy mnohými služobníkmi,
akými boli Ester a Mordochaj. |
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HOAX
|

Mária Hrehorová

Pojmom hoax označujeme podvodné správy, ktoré upozorňujú
na neexistujúce nebezpečenstvá alebo sľubujú rýchle zbohatnutie. Patria medzi ne aj falošné alebo neaktuálne prosby o pomoc,
reťazové listy šťastia a rôzne petície.
Takéto správy kolujú po internete
roky – postupne sú preložené do rôznych jazykov a aj keď sú v nich úplné absurdnosti, stále sa nájde niekto,
kto im uverí a pošle ich ďalej. Tým sa
hoax líši od spamu – väčšinou ho preposielajú dôverčiví užívatelia, ktorí si
myslia, že ide o dôležitú správu, chcú
pomôcť alebo sa podeliť o možnosť
výhodného zárobku.
Hoax zdôrazňuje naliehavosť nebezpečenstva a dramaticky opisuje
riziká. Autor sa snaží vzbudiť zdanie
dôveryhodnosti, opiera sa o vymyslené vyjadrenia známych osobností,
odborníkov, spoločností alebo o ﬁktívny zážitok blízkych ľudí. Ďalším
znakom je prosba o okamžité rozoslanie hoaxu všetkým známym a
priateľom. Napr. vymyslené prosby o
pomoc:
Prosím Ťa, pošli to ďalej! Je to súrne! Požiarnici založili účet pre toto
jeden a pol ročné dievčatko, ktoré
utrpelo popáleniny počas požiaru.
Pozri sa na fotku. Za každý odoslaný
email dostanú rodičia na účet 1 euro,
peniaze sa použijú na plastickú operáciu. Aj vtedy to pošli ďalej, prosím
Ťa, keď si to už raz dostal/a. Ďakujem.
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Ako hoax škodí
•	Obťažovanie príjemcov: hoaxy zbytočne zapĺňajú emailovú schránku a
oberajú človeka o čas pri ich čítaní a
odstraňovaní.
• Nebezpečné rady: niektoré hoaxy
poskytujú nebezpečné rady, napr. ako
sa zbaviť domnelého vírusu v počítači
zmazaním nejakého súboru. Užívateľ
môže takto svoj počítač poškodiť.
• Nadbytočné zaťažovanie liniek a
serverov.

• Strata dôveryhodnosti odosielateľa:
nikto už potom neverí správam, ktoré od neho prídu. Ak hoaxy odosiela
z pracovnej adresy, môže poškodiť aj
povesť svojho zamestnávateľa.
• Prezradenie dôverných informácií:
ak užívateľ preposiela hoax na mnoho ďalších adries, bežne ponecháva
adresy všetkých príjemcov v správe.
Takto sa obrovský zoznam emailových kontaktov dostáva k neznámym
ľuďom a hrozí, že bude zneužitý na
posielanie spamu alebo vírusov.
• Poškodzovanie mena firmy alebo
inštitúcie: niektoré hoaxy upozorňujú na škodlivé účinky konkrétnych
výrobkov (napr. jedovaté šampóny,
deodoranty spôsobujúce rakovinu,
agresívne účinky nealkoholických
nápojov).

• Nekritický príjem informácií a ich
ďalšie šírenie: informácie z hoaxov sú
často prijímané ako pravdivé, bez ich
overenia.
• Psychická manipulácia: hoaxy
ovplyvňujú ľudí pomocou priamych
a nepriamych posolstiev, vzbudzujú
pocit ohrozenia (napr. upozornenie
na injekčné ihly na sedadlách v kine)
a pocity viny (napr. žiadosť o ﬁnančný príspevok na operáciu dieťaťa s
rakovinou).
• Posilňovanie poverčivosti: ľudia veria tomu, že udalosti a zmeny v ich
živote nie sú výsledkom ich vlastného správania a snahy, ale závisia od
náhod, šťastia a iných nekontrolovateľných vonkajších vplyvov (reťazové
listy šťastia). | (zdroj: internet)
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Úvod roka v našom spoločenstve
|

Ľuboslav Beňo

Hups! a už je tu tretí mesiac roka. Len teraz sme do neho
vstúpili novoročnými bohoslužbami a už máme aj po konvente,
naplno uprostred pôstneho obdobia.
Vraj čím je človek starší, tým mu
rýchlejšie letí čas. Iste je to pravda.
Rýchlo nám letí ale najmä vtedy, ak je
náš čas užitočne vyplnený a netrávime dni iba tak naprázdno, s lenivým
srdcom. Kniha Prísloví píše: „Lenivec si ani len neupečie svoj úlovok,
kým vzácnym vlastníctvom človeka
je usilovnosť.“ Pr 12,27 Aj my buďme radšej usilovní, naše pole potom
zakvitne kvetinami, ak však budeme
ľahostajní, objaví sa burina, tŕnie a
naše spoločenstvo zanikne.
Čo sme teda prežili okrem pravidelných aktivít v našom spoločenstve?
31.12.-1.1. – vstup rodiniek v Bačkovíku a mládeže na fare do Nového
roka pri piesňach, slove a modlitbách;
1.1. – novoročné bohoslužby aj s
vybratím si povzbudivých biblických
veršíkov;
5.1. – novoročné posedenie spevokolu na fare;
18.1. – naši mládežníci si pozvali na
svoje stretnutie rodinky, veľmi milé
stretnutie;
26.1. – filiálne výročné konventy v
Čakanovciach a Rankovciach;
2.2. – filiálne výročné konventy v
Bačkovíku a Boliarove;
14.2. – manželský večer v Herľanoch s hosťami manželmi Igorom a
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Boženou Mišinovcami, záujem bol
trochu väčší ako pred rokom, veľmi
milé stretnutie, odporúčam aj ďalším;
15.2. – stretnutie mládeže s naším
spevokolom, ďalšie veľmi vydarené a
povzbudivé stretnutie;
16.2. – zasadanie výročného zborového presbyterstva v Herľanoch s

dlhým rokovaním, brat dozorca pozval všetkých aj k slávnostnej večeri
pri príležitosti svojho životného jubilea, srdečne ešte raz gratulujeme;
18.2. – stretnutie revízneho výboru
na fare;
23.2. – výročný konvent cirkevného zboru konaný v Rankovciach,
povzbudzujem však všetkých členov,
aby prichádzali na výročný konvent,
pretože tam rozhodujeme o živote
cirkevného zboru, tento rok sa stretlo len 52 ľudí, kde boli vtedy ostatní?
Ako strávili svoju nedeľu - bez spoločenstva? Toto je náš spoločný cirkev-

ný zbor!
28.2.-2.3. – prázdninová víkendovka mládeže v Stratenej spolu s mládežníkmi z gelnického cirk. zboru.
Počas prvých dvoch mesiacov roka
sme z nášho prostredia vyprevadili
na večnosť sestru Alžbetu Gdovinovú, rod. Hlavatú zo Žíroviec, 91-ročnú, brata Jána Ballu z Čakanoviec,
69-ročného, a brata Vladimíra Chomu v Čakanovciach, 76-ročného.
Spoločné áno si 22.2.2020 povedali Juraj Beneš z Hanisky a Martina
Vancáková z Mudroviec. Sobáš sa konal v Košiciach. Váš farár. |

2020 marec SLOVO
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VOĽNÝ ČAS - Ako vyrobiť knižku
|

Mária Hrehorová

Marec je mesiacom knihy. Vyrobte si knižku,
do ktorej môžete nakresliť a napísať, čo vás práve zaujíma.
Nezaberie vám to viac ako pár minút. Do knižky môžete kresliť,
písať, lepiť, maľovať, pečiatkovať… Uvidíte, ako to
naštartuje vašu kreativitu.

Leporelo
Prestrihnite výkres formátu A3 po dĺžke
na dve časti. Zoberte jednu časť a zložte ju
do harmoniky. Tadaaa, leporelo. Výhodou
je, že si vystačíte s papierom a nožnicami.
Nevýhodou, že toto sa najmenej podobá na
ozajstnú knižku.

Kniha so spinkami
Uložte na seba dve dvojstrany, zavrite ich
a zboku spojte dvoma spinkami. Hotovo.
Potom ešte môžete knižku pootvárať a
poohýbať strany, aby sa s ňou lepšie manipulovalo.

Kniha s lepiacou páskou
Prilepila som k sebe dvojstrany papierovou
lepiacou páskou. Môžete použiť aj montážnu alebo textilnú pásku.

S hotovými knižkami
sa pochváľte, ako ste ich
vyrobili. Môže to byť kniha s obsahom témy, ktorú ste
preberali na besiedke. Urobte si výstavku vo svojich besiedkach.
Pošlite fotografie do časopisu Slovo. Najkrajšie zverejníme.
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Existuje zlo?
|

Prevzaté z: blog.sme.sk

Jeden univerzitný profesor na známej
vysokej škole prednášal a vyzval svojich študentov otázkou: „Stvoril Boh
všetko, čo existuje?“ A jeden študent
odvážne odpovedal: „Áno, pane!“
„Stvoril Boh naozaj všetko?“ spýtal sa
znovu profesor.
„Áno, iste,“ zopakoval študent.
Profesor pokračoval: „No keď Boh
stvoril všetko, čo existuje, tak stvoril
aj zlo. No a na základe toho môžeme
tvrdiť, že váš Boh je zlo, tyran a vrah.“
Študent stíchol, no a pán profesor bol
so sebou nadmieru spokojný a chvastal
sa pred študentmi, ako mu bravúrne
dokázal, že jeho viera je iba mýtus.
Študenti sa hlasno smiali...
No po chvíli sa študent opäť prihlásil:
„Môžem sa vás spýtať niečo, pán profesor?“
„Samozrejme!“ odvetil profesor.
Študent položil otázku: „Existuje
zima?“
„No čo je toto za otázku, samozrejme,
že existuje. Tebe vari nikdy nebola
zima?“
Ostatní študenti sa začali na jeho otázke smiať. Mladý muž povedal: „Pane,
v skutočnosti zima neexistuje. Podľa
zákonov fyziky je zima v skutočnosti
len neprítomnosť tepla. A každé telo
alebo predmet je citlivý na zmenu
prostredia alebo prenos energie. Absolútna nula je vlastne neprítomnosť
tepla. Vtedy sa všetka hmota stáva nehybnou a neschopnou reakcie v tejto

teplote. Zima teda neexistuje. To iba
človek vymyslel toto slovo na vyjadrenie, keď cíti nedostatok tepla.“
Študent ešte pokračoval: „A existuje
tma ?“
„Samozrejme!“ hovorí profesor.
„No ani tma neexistuje, tma je v skutočnosti neprítomnosť svetla. Svetlo
môžeme skúmať, no tmu nie. Tu môžeme použiť Newtonov pokus na lámanie bieleho svetla na mnoho farieb.
No nemôžeme odmerať ničím tmu.
Jediným lúčom svetla túto tmu môže
zlomiť... a odmerať silu, akú svetlo vydáva. Preto aj tma je iba slovo, ktoré
vymyslel človek, keď chcel opísať, čo
sa deje, keď nie je svetlo.“
Nakoniec študent položil tretiu otázku: „Pane, a existuje zlo?“
„Samozrejme!“ ako vždy odvetil profesor.
„Vidíme ho každodenne v ľudskej
nehumanite k blížnemu, zlo vidíme
všade vo svete. Sme presvedčení, že
to nemôže byť nič iné ako zlo. No zlo
v skutočností neexistuje, pane, aspoň nie samo o sebe. Zlo je absenciou Boha. Je to ako s tmou a zimou. Je
to slovo, ktorým chcel človek vyjadriť
nedostatok Boha.
Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsledkom
toho, keď človek nemá dostatok Božej
lásky. Božia láska je jeho darom v našom srdci. Je to ako zima, keď tu nie
je teplo, a tma, keď tu nie je žiadne
svetlo.“
Profesor si mlčky sadol.
Meno toho mladého muža je Albert
Einstein. |
2020 marec SLOVO
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CIRKEVNÝ ZBOR ECAV RANKOVCE

PROGRAM ZBOROVÝCH PODUJATÍ
MAREC 2020
Ne

Služby
Božie

09.00
09.00
10:30
10:30

Večera
Pánova

1. marec
23. marec
9. apríl
10. apríl

So 14. Večiereň
mar.

Bačkovík
Čakanovce
Boliarov
Rankovce

17:00 Ďurďošík
18:00 Trsťany

Po 30. Pôstny mod- 18.00 Čakanovce
mar. liteb. týždeň
Ut 31. Pôstny mod- 18.00 Bačkovík
mar. liteb. týždeň
St

1.
apr.

Pôstny mod- 18:00 Rankovce
liteb. týždeň

Pi

3.
apr.

Pôstny mod- 18:00 Boliarov
liteb. týždeň

So 18.
apr.

Večiereň

Ne 19.
apr.

Večiereň

Seniorátny konvent
(Vyšná Kamenica, 29. 3.)

PÔSTNE UTORKOVÉ VEČIERNE
Čakanovce 17:00
Rankovce 17:00
Bačkovík 18:00
Boliarov 18:00
DETSKÁ BESIEDKA
Bačkovík Sobota 10:00
Boliarov Piatok 17.30
Čakanovce Nedeľa 9:00
Rankovce Nedeľa 9:30
KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA
Rankovce Nedeľa 14:30
DORAST
Rankovce Nedeľa 15:30
MLÁDEŽ
Rankovce Sobota 18:00
RODINY
Bačkovík 2. a 4. sobota 19:00
SPEVOKOL
Boliarov Streda 19:30
RÓMSKA MISIA RANKOVCE
Besiedka Štvrtok 17:00
Dorast Štvrtok 18:00
BIBLICKÁ HODINA
Čakanovce Utorok 17:00
Bačkovík Utorok 18:15
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