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„Čokoľvek ste urobili jednému
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bratov, mne ste urobili.“		
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Príhovor
Sláva Isusu Christu!
V prvom rade sa Vám chcem
hneď na úvod tohto októbrového
príhovoru z celého srdca úprimne
poďakovať za príspevky, ktoré ste
poukázali Istine v rámci projektu
„Pomôžme Istine“, ktorý sme realizovali v priebehu našich dvoch
najväčších pútí v Ľutine a Ladomírovej. Skutočne nás veľmi teší
Vaša štedrosť, ktorá sme nečakali a vďaka ktorej sme vyzbierali
finančné prostriedky na vydanie
ďalšieho čísla časopisu.
Tešia nás aj ohlasy, ktoré nám
zanechávate či už prostredníctvom
el. pošty, listov alebo pri osobných
stretnutiach.
Samozrejme
tiež ďakujeme za všetky
pripomienky a nápady,
ktoré
nám
poskytujete
a tým posúvate časopis
dopredu.
Stretávame
sa však tiež
s
kritikou,
ktorá nie je
opodstatnená, avšak
tou sa zaoberať, s pochopiteľných
dôvodov nebudeme, hoci sa na
tomto mieste musím ospravedl10/2016

niť opätovne za problémy,
ktoré sa občas vyskytnú
naším zavinením. Teší nás tiež to,
že ste objektívne prijali oznam,
ktorý uverejňujeme v každom čísle, hoci vieme, že nie každý s ním
musí súhlasiť. Avšak aj na základe
tohto oznamu sa približujeme k
tomu, že Istina by s veľkou dávkou optimizmu a nádeje od roku
2017 nemala mať žiadne problémy
s neplatičmi, poprípade problémy
s podlžnosťami.
V tomto príhovore chcem tiež
upriamiť Vašu pozornosť na projekt, ktorý je síce aktívny už viac
ako rok, no s jeho oficiálnym
propagovaním sme čakali až do

týchto dní. Ide o projekt „Bohoslovci na cestách“, ktorý sme sa na
požiadavky mnohých kňazov a
veriacich rozhodli zorganizovať.


Pred rokom, keď sme sa zúčastnili
prvých ciest sme nevedeli, či tento
projekt budem mať nejaký zmysel.
Po viac ako 20 návštevách sme zistili, že takéto cesty majú obrovský
zmysel a budeme v nich aj naďalej
pokračovať. Počas našej prítomnosti na danej farnosti nás preto
prosím neváhajte kontaktovať,
porozprávať sa s nami poprípade
sa na nás obrátiť s nejakou požiadavkou. Na týchto akciách tiež
budete mať možnosť opäť podporiť nie len časopis Istina ale taktiež
aj BPM na Slovensku.
Samozrejme, že ani takýto projekt by sa nezaobišiel bez určitých
komplikácií. My bohoslovci sme
častokrát nepochopiteľne napádaní za našu neaktivitu, voči čomu



sa ohradzujeme. Nemôžem a ani
nechcem na tomto mieste rozoberať vnútorné vzťahy, no musím
podotknúť a poďakovať sa, že aj
takéto projekty vznikajú výhradne
za pomoci BPM Slovensko, časopisu Istina a niektorých kňazov
(!). Preto prosím, pred prípadným vyjadrením názoru sa niekedy skúsme pozrieť na vec aj z inej
strany.
Ešte raz teda ďakujem všetkým
podporovateľom týchto nádherných projektov a spoločne pre
Vás všetkých vyprosujeme u Boha
milosť, zdravie a šťastie do Vašich
ďalších dní.
Maroš Hopta
šéfredaktor časopisu Istina
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OZNAM
Ctení čitatelia časopisu Istina!
Vzhľadom na to, že sa nám ani
po mnohých upozorneniach, prosbách a obrovských problémoch,
ktoré nám spôsobujú okolnosti ako
dlhodobé nevyplatenie predplatného za časopis Istina, neuhrádzanie
platieb požadovaným spôsobom,
nevypísanie symbolu, ktorý by nám
umožnil rozpoznať platbu a definitívne tak rozlíšiť platičov od neplatičov nepodarilo zlepšiť situáciu
v časopise Istina, rozhodli sme sa
prijať niekoľko dôležitých opatrení.
V priebehu mesiacov august – september – október budeme postupne
kontaktovať všetkých odberateľov časopisu Istina s cieľom
zistiť, či sú s odberom časopisu spokojní a či majú
v poriadku vyplatenie
predplatného. Áno, plne
si uvedomujeme, že sa
môže zdať otravné a
neférové poctivým
platičom
predplatného toto neustále dokazovanie.
Pre nezodpovednosť niektorých
jedincov však nemôžeme ďalej takto umelo časopis živiť. Je dôležité si
uvedomiť, že BPM – SYNDESMOS
časopis nepoužíva na tvorbu zisku.
Zatiaľ však vďaka nezaplatenému
predplatnému nedokážeme pokryť
ani náklady potrebné na tlač!
Taktiež budeme musieť v budúcnosti vyriešiť otázku poštovného,
vzhľadom na to, že distribútor,
ktorým je Slovenská pošta menil
10/2016

poplatky, ktoré sa týkajú rozposielania balíkov a listov v takom objeme, v akom ich distribuujeme. Tiež
sa budeme v blízkej dobe zaoberať
úpravou rozsahu časopisu z dôvodu ubúdania článkov.
V mesiaci november prebehne vyhodnotenie zozbieraných
informácií. Pri zistení závažných
nedostatkov a neochote spolupracovať na náprave problémov, ktoré
objektívne nevznikli z našej strany
budeme tieto problémy riešiť okamžitým pozastavením zasielania
časopisu Istina a dňom 1.1.2017
predáme príslušný dlh inštitúciám,
ktoré sa zaoberajú správou pohľadávok.
Znova prosím, ak máte
predplatné
a
poštovné
vyplatené v poriadku, berte tento oznam len ako
informatívny a telefonát poprípade mail
len ako nevyhnutné
informovanie sa z
našej strany.
Týmto
sa
zároveň chceme
úprimne poďakovať všetkým čitateľom a sponzorom, ktorí sú verní
tomuto časopisu a pravidelne svojím príspevkom pomáhajú k rozvoju tohto časopisu.
*Poznámka: Tento oznam bude
uverejňovaný v každom nasledujúcom čísle až do vyhodnotenia
informácii.
Maroš Hopta


Sväté Písmo
Na Teba, Bože, sa nádejam
(4. časť)
Siedmy žalm sa začína nadpisom:
Ž 7, 1 – Pал0мъ дв7ду, є3г0же
воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjе¬выхъ,
сhна їеменjина, – Žalm Dávidov, ktorý zaspieval Hospodinovi o slovách
Chúšaja, syna Jemeniína. – Úvodná časť nadpisu podľa gréckeho a
cirkevnoslovanského textu podáva informáciu o
autorovi žalmu a
tiež poukazuje aj
na adresáta žalmu – Hospodina
Boha,
ktorému
Dávid tento žalm
predniesol. Úvod
nadpisu
podľa
hebrejského textu
hovorí, že ide o
žalostnú pieseň,
žalospev, nárek.
Význam hebrejského
výrazu
šiggajon nie je
úplne jasný. Predpokladá sa, že
sa týmto termínom označovala
pieseň, ktorá bola zostavená za
obzvlášť ťažkých okolností života
pisateľa a ktorá vyjadrovala zmätenosť duše a preto sa nevyznačo-



vala dokonalou postupnosťou vo vyjadrovaní
myšlienok.
Ďalej nadpis poukazuje na
dôvod a okolnosti napísania žalmu, podľa ktorých možno vyvodiť
záver aj o čase napísania žalmu.
Aj v tejto časti žalmového nadpisu
sa biblisti vo svojich komentároch
rozchádzajú. Najväčším problémom sa javí otázka, koho máme
rozumieť pod Chúšajom, synom
Jemeniína. Rozdielnosť čítania
podľa gréckeho a hebrejského textu zapríčinila aj
rozličné chápanie tejto postavy (Benjamína? alebo syna
/ben/ Jemeniína?) a následne aj rozdielne objasnenia
príčiny, okolností a časového umiestnenia napísania
tohto žalmu.
Kto je teda
Chúšaj? Podľa
svätých otcov
bol
Chúšaj
oddaný priateľ
kráľa Dávida,
ktorý ho naoko opustil, urobil sa
jeho zradcom a prešiel do tábora
krutého Dávidovho syna Absolóna, ktorý vojensky povstal proti svojmu otcovi. A ako múdry a
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skúsený radca šikovne Absolónovi
poradil odložiť prenasledovanie
a útok na Dávida. Touto radou
Chúšaj zachránil kráľa Dávida a
dal mu možnosť zhromaždiť vojsko a posilniť sa (2Kr 17. kap.). Preto Dávid zaspieval Bohu ďakovnú
pieseň, pripisujúc dielo záchrany
Božej blahodati.
Nadpis žalmu trochu protirečí
správe z Kníh kráľovských, kde
sa píše o kráľovi Dávidovi. Tam sa
hovorí o Chúšajovi, jednom z najlepších a najoddanejších priateľov
Dávida, ako o synovi Arachitu (2Kr
15, 30–37), no tu nadpis hovorí, že
Chúšaj je synom Jemeniína. No
keďže tento Chúšaj nie je synom
Jemeniína, tak je to iný Chúšaj?
Svätý Vasilij Veľký na to odpovedá: Či nie je nazvaný synom Jemeniína preto, lebo preukázal veľkú
odvahu, mužnosť a hrdinský čin,
keď pod rúškom priateľstva prišiel
k Absolónovi a prekazil radu Achitofela, ktorý predložil radu ako
človek veľmi obozretný a vojensky skúsený? Lebo syn Jemeniína
v preklade znamená „syn pravice“. Pokým Achitofel radil ani na
chvíľu neodkladať vojnu, no okamžite zaútočiť na otca Dávida, ešte
nepripraveného na zrážku, Chúšaj
nedopustil, aby bola rada Achitofela prijatá, lebo nech dopustí Hospodin na Absolóna všetko zlé (2Kr
17, 14). No, naopak, aby dal Dávidovi čas zhromaždiť všetku silu,
primäl ich uveriť v úžitok odkladu,
10/2016

t.j. odloženia útoku, čím sa zapáčil
Absolónovi, ktorý povedal: dobrá
je rada Chášaja Arachitu, lepšia
než rada Achitofela (2Kr 17, 14).
Medzitým, cez kňazov Sádoka a
Abiatara poslal Chúšaj Dávidovi
správu o plánoch Absolóna a žiadal, aby Dávid na noc neostával
v aravitskej pustatine, no poponáhľal sa s prechodom. Keďže sa
touto dobrou radou stal pravou
rukou Dávida, dostal pomenovanie podľa svojho hrdinského skutku a bol nazvaný synom Jemeniína, t.j. synom pravice. Veď v
Písme je obyčaj dávať hriešnikom
meno častejšie podľa ich hriechu,
a nie podľa otca; a dobrých synov
pomenovať podľa ich cnosti. Takto
apoštol Pavol pomenováva diabla
synom zatratenia: Nech vás nikto
nezvedie nijakým spôsobom. Lebo
(ten deň) nenastane, kým najprv
nepríde odpadnutie a nezjaví sa
človek neprávosti, syn zatratenia
(2Sol 2, 3). Aj Spasiteľ Isus Christos
nazval Judáša synom zatratenia:
Nikto nezahynul, len syn zatratenia
(Jn 17, 12). Vychovaných v bohopoznaní nazval deťmi múdrosti:
A bola ospravedlnená múdrosť jej
deťmi (Mt 11, 19). A inde hovorí:
Ak tu bude syn pokoja (Lk 10, 6).
Preto nie je nič zvláštne, že sa tu
mlčí o telesnom rodičovi najlepšieho Dávidovho priateľa – pomenovaný je synom pravice podľa svojej
správnej činnosti.


Aj blažený Teodorit zmýšľa
podobne, keď hovorí, že blažený
Dávid, zachraňujúc sa útekom pred
zločinným synom, získal dobrého
priateľa Chúšaja, ktorý presvedčil
Absolóna, aby neposlúchol radu
Achitofela, aby neprenasledoval
Dávida okamžite, no aby zhromaždil celý národ a až potom sa
vrhol na rodiča. Achitofel sa veľmi
znepokojil a zosmutnel, pretože
Chúšajova rada bola uprednostnená pred jeho radou, preto sa rozhodol zabiť sa, tak sa obesil. Kráľ
Dávid využil toto oneskorenie
útoku – mal dostatok času na útek
a záchranu. Preto tento žalm ako
pieseň a modlitbu prináša Spasiteľovi – Bohu, pripája aj ponaučenie tým, ktorí trpia od kohokoľvek
urážky, radí im klásť svoju nádej na
Boha a od Neho očakávať pomoc; a
tým, čo spôsobujú útrapy a urážky
iným hrozí pripomenutím spravodlivého Božieho súdu. Podobné
objasnenie nachádzame aj u svätého Atanáza Veľkého , Jána Zlatoústeho, blaženého Augustína, arcibiskupa Irineja, biskupa Palladija
a iných súčasných pravoslávnych
biblistov.
Použitá literatúra:
АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ, св.:
Творения в четырех томах. Том 4.
Москва : Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь 1994.
ФЕОДОРИТ КИРСКИЙ, бл.:
Изъяснение псалмов. Москва
2004. ISBN 5-94625-081-7.


ИОАНН
ЗЛАТОУСТ,
св.: Творения. Том 5. СвятоУспенская Почаевская Лавра
2005.
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, св.:
Беседы на псалмы. Московское
Подворье
Свято-Троиц¬кой
Сергиевой Лавры, 2000.
ПСАЛТИРЬ в святоотеческом
изъяснении.
Свято-Успенская
Почаев¬ская Лавра 1998. ISBN 586868-103-7.
РАЗУМОВСКИЙ,
Г.:
Объяснение священной Книги
псалмов. Москва 2006. ISBN 57429-0120-8.
ТОЛКОВАЯ ПСАЛТИРЬ с
подстрочным комментарием и
краткой историей. Москва 2006.
ЗИГАБЕН,
Е.:
Толковая
Псалтирь. Ясеново 2000. ISBN 57877-0023-6.
protodiakon Ján Husár
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Prečo je potrebné
počúvať kňaza
Častokrát sa v našom okolí stretávame s tým, že počujeme rôzne
názory na to, čo povedal kňaz na
kázni, čo povedal na konci liturgie,
prečo to tak povedal, k čomu to
bolo dobré atď. Je zaujímavé sledovať aj to, ako si niektorí môžu myslieť, že reči kňaza patria konkrétne
na nich. Prečo je vak potrebné kňaza vnímavo počúvať a častokrát sa
jeho „rečami“ aj riadiť.
V prvom rade je potrebné si
uvedomiť, že kňazská služba a
osoba kňaza sa na farnosť ustanovuje nie na to, aby bol spomedzi
národa vyvolený a postavený nad
jemu zverený ľud ale na to, aby bol
jedným z ľudí a aby bol veriacim
jasným príkladom čistoty. Taktiež
musí byť kňaz centrom cirkevnej
obce, ku ktorému sa veriaci vedia
obrátiť s akýmkoľvek problém v
ktorýkoľvek okamih svojho života.
Preto je kňazská služba nesmierne
namáhavá no aj neskutočne prínosná.
Slová kňaza sú preto častokrát
veľmi tvrdé. Respektíve sú tvrdé
iba pre nás. Kňaz sa častokrát iba
snaží pomenovať podstatu problému a navrhne jeho riešenie. Konflikt nastáva u nás samých. Pretože
nie sme absolútne schopní prijať
tieto slová a snažiť sa ich aplikovať
do svojich životov. Musíme si všetci
uvedomiť, že kňaz na základe reálnej skúsenosti vie, prečo dané slová
používa a prečo sa k jednotlivým
10

veciam vyjadruje tak, ako
sa vyjadruje.
Často je práve mladým
ľuďom vyčítané, že nemajú žiadne autority, neprejavujú žiaden
rešpekt, neprechovávajú k nikomu úctu a nevedia sa primerane
správať voči istým autoritám. Áno,
mohlo by sa zdať, že to v niektorých
chvíľach takto funguje. Podstatné
však je, aby bola fungujúca spolupráca medzi oboma stranami, čo
vyústi do konkrétnej nápravy problému. A práve pri týchto mladých
ľuďoch má kňaz obrovskú možnosť
zapôsobiť na nich veľmi dobrým
spôsobom, hoci by sa prejav zdal
veľmi tvrdý.
Samozrejme si tiež musíme uvedomiť, že aj kňaz je človek a aj on
môže byť omylný. To však nesmie
narušovať korektnosť vzťahov
medzi veriacimi a kňazom a kňaz
by mal v nevyhnutnej miere reflektovať aj chyby, ktorých sa dopúšťa.
Preto je teda nevyhnutné, aby
sme sa pri každej príležitosti neurážali na kňaza kvôli tomu, čo povedal na kázni ale aby sme sa to snažili pochopiť, prečo musel pristúpiť k
takému konaniu, k akému pristúpil.
Mnohokrát je totiž toto konanie len
reakciou na problémovú situáciu a
ak k tomu budeme aj takto pristupovať, hneď sa z našich farností
vytratí nevôľa a odsudzovanie s
ktorým sa často stretávame.
Maroš Hopta
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Slnko zapadá na
západe
Slnko zapadá vo svete zmietanom krízami, plnom nebezpečných
hrozieb. Svet ľudí leží v chladnom
dosahu neviditeľných síl. Západná
civilizácia nechcela uveriť, že svetlo a teplo pre človeka a spoločnosť
vyviera zo studnice lásky. Teraz verí
vo všemohúcnosť vedy a techniky a
vrhá sa z jednej krízy do druhej: krízy hospodárske, finančné, korupcia,
teror, vojna.
Fantastický technický pokrok by
mal človeka oslobodiť pre duševný
rozvoj. Sloboda, aby sme žili zmysluplne. Sloboda, aby sme užívali
pekné veci. Sloboda, aby sme boli
šťastní šťastím, ktoré je zadarmo.
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Teraz je tu toľko technických zázrakov, ale čo nám
chýba, je radosť zo života. Zrak našich sŕdc je slepý pred
zázrakom života, pred tajomstvom
ľudského bytia. Ľudia trpia hroznou chorobou: ich duša i srdce skameneli. Vlastnia všetko, a nič ich už
neteší. Tam, kde chýba duša a srdce,
je človek na smrť zmrzačený.
Krajina, ktorá je v ľudskom svete
rozvinutá najslabšie,
tá najbiednejšia
štvrť v meste ľudí, je ľudské srdce.
Prevzaté z knižky: Phil Bosmans
- Z lásky pre teba.
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Detská stránka

Sen
Túto noc som mal zvláštny sen.
Navštívil som úžasné veľkomesto. Videl som vysoké budovy a
mrakodrapy a tisíce ľudí potĺkajúcich sa okolo. Ľudia boli naložení
taškami plnými tovarov, ktoré si
„kúpili“ v obchodoch, ktoré stáli
úplne všade. Všetko bolo zadarmo. Vošli ste do obchodu, našli ste,
čo ste potrebovali a jednoducho ste
odkráčali aj so svojim nákupom
preč. Každý však bol zachmúrený.
Išiel som do reštaurácie. Mladý nováčik s veselým pohľadom
zvolal : „Môžem si dať niečo z
ponuky zadarmo?!“. Objednal si
sto rôznych vecí a oni pred neho
položili presne čo si želal, bez
čakania. Avšak nebol spokojný bez
ohľadu na to, ako veľa jedol.
Potom som stretol vysokého,
tmavého muža v habite. Jeho meno
bolo Smrť. Nevyzeral ani namys12

lene ani ponuro a vysvetlil mi, že
toto bolo peklo: krajina hojnosti,
krajina, kde ste dostali, čo ste chceli, ale nič by vás nikdy neuspokojilo. Na rozdiel od Zeme tu neexistoval ani len kratučký moment takej
spokojnosti, ktorá vymizne, keď
dostaneme to, čo chceme. Tu bola
spokojnosť konštantná snaha, ktorá však nebola nikdy dosiahnutá
ani v náznaku.
Videl som aj ďalšie vysoké, temné postavy v habitoch. Chodili
neviditeľne medzi ľuďmi a myslím si, že ich úlohou bolo vyhodiť
tých, ktorí bojovali proti systému,
takých, ktorí prestali hľadať vlastné uspokojenie a jednoducho prijali svoju súčasnú realitu.
Ešte chvíľku po prebudení som
ležal v posteli a uvažoval som o
svojom sne. Premýšľal som o rozdieloch medzi miestom v mojich
snoch zvaným Peklo a Amerikou.
Hlavný rozdiel bol ten, že tu existuje dočasná spokojnosť. V Pekle
nebola žiadna. Niektorí ľudia tu
si nasadzujú masky a predstierajú,
že im záleží na druhých, zatiaľ čo
tam boli už všetky masky strhnuté
a všetci otvorene žili iba pre seba
samých.
Zdroj: http://www.orthodoxroad.com/the-dream/#more739
Preložila Ing. arch. Miriama
Hudáková
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Beseda sv. Lukáša
Krymského
O služobníkoch hriechu
služobníkoch spravodlivosti

a

Svätý apoštol Pavol v liste
Rimanom hovorí takto: „Vďaka
Bohu, že vy, ktorí ste predtým boli
otrokmi hriechu, stali ste sa zo
srdca poslušnými tomu spôsobu
učenia, ktorému ste boli odovzdaní. Oslobodení však od hriechu,
stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.“ (Rim 6, 17-18).
Boli služobníci hriechu a stali
sa služobníkmi spravodlivosti. V
ich poznaní, v mysli i srdci, nastal
veľký, radikálny prevrat, spasiteľný pre dušu. Oslobodili sa od
služby hriechu a stali sa služobníkmi spravodlivosti. Za toto apoštol Pavol Bohu ďakuje.
Čo znamená byť služobníkom
hriechu?
Čo znamená byť služobníkom
spravodlivosti?
Nuž počúvajte, čo to znamená.
Vy viete, že notorickí alkoholici
sa stávajú skutočnými služobníkmi vodky a zarytí fajčiari sa stávajú
skutočnými služobníkmi tabaku.
Nijak s tým nemôžu prestať.
Podobne každý človek, ktorý si
zvyká na hriechy, sa postupne stáva ich služobníkom.
Čo vo všeobecnosti znamená
byť služobníkom? Čo znamená
nachádzať sa v cudzej moci, byť
podriadený cudzej vôli? Služob10/2016

ník nemá svoju vôľu,
služobník plní vôľu svojho
pána. Tak aj ľudia, zotročení hriechom, sa stávajú služobníkmi hriechu. Hriech, podľa toho,
ako sa opakuje, sa stáva viac a viac
silnejším a zakorenenejším zvykom hriešnika. Ovláda jeho vôľu,
pocity a myšlienky. Podmaňuje si
ho, drží ho vo svojej moci ako vodka drží nešťastného alkoholika. A
človek, ktorý sa stal služobníkom
hriechu, pomaly, pomaly sa mu
úplne podriaďuje.
A čo znamená byť podriadeným hriechu?
Znamená to byť sluhom
diabla, podriaďovať sa mu, pretože diabol je otcom každého hriechu a lži.
Medzi zločincami môžeme
stretnúť nemálo ľudí s vyšším
vzdelaním, ktorí mali predtým
vysoké spoločenské postavenie.
Keď sa dali na cestu zločinu, všetci si potom viac a viac privykali na
tento život a dostali sa do väznice a do nápravných ústavov. Tam
vynakladali úsilie, aby ich napravili a naučili sa čestne pracovať.
Nakoniec vyšli z ústavu.
A čo sa stalo? Všetci títo
nešťastní ľudia zvyčajne hovorili:
„Nemôžeme žiť inak, nemôžeme
zanechať hriešny život a začať
pracovať.“ Sami priznávali, že sú
v plnej moci hriechu a zločinu a že
sa stali jeho nešťastnými a úbohými služobníkmi.
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Hriech vťahuje ľudí ako močiarové bahno vťahuje toho, kto doň
neopatrne vstúpi. Keď sa človek
snaží dostať sa z neho, robí nové
kroky, vždy viac a viac zapadá
do tohto bahna, kým ho celkom
nepohltí
Takto hriech pôsobí na ľudskú
dušu. Keď bol raz urobený a ostal
bez pokánia, začína sa zakoreňovať v duši hriešnika
a nevyhnutne priťahuje k sebe vždy
nové a nové hriechy a cesta hriechu
sa stáva obvyklou
a nevyhnutnou pre
takého nešťastného
človeka, ktorý sa
stal
služobníkom
hriechu.
A čo znamená
byť
služobníkom
spravodlivosti?
Oproti službe hriechu je to niečo dokonalé.
Ľudia sa stávajú služobníkmi spravodlivosti presne takým
spôsobom, akým sa naši nešťastní
bratia stávajú služobníkmi hriechu. Každá dobrá vec, každá horlivá modlitba zanecháva hlbokú a
blahodatnú stopu v duši človeka a
posväcuje jeho srdce. A keď sa dobré skutky, slová pravdy a skutky
milosrdnosti budú stále častejšie
a častejšie opakovať, náklonnosť
k týmto svätým veciam sa stane
vždy viac a viac silnejšia a hlbšia
16

v duši človeka. V ňom sa bude
zakoreňovať svätý zvyk k dobru a
pravde a čím viac bude robiť dobré veci, skutky lásky, tým hlbšie
bude tento svätý zvyk k dobru
ovládať celé jeho srdce. Zvyk človeka podmaňuje. Božia blahodať,
ktorá je nám darovaná za každé
dobré dielo, nás posilňuje, pomáha nám kráčať na ceste pravdy, na
ceste dobra. Podľa
toho, do akej miery sa množia naše
dobré skutky, tým
viac a viac sa v
nás udomácňuje
zvyk. A nakoniec
sme tak hlboko
osvietení, tak si
zvykáme na dobré skutky, skutky
lásky, tak reálne
cítime vo svojom
srdci
blahodatné plody týchto
svätých skutkov, že sa nepozorovane stávame služobníkmi spravodlivosti.
Povedzte, vari naši veľkí otcovia
a svätí neboli skutočnými služobníkmi spravodlivosti? Áno, náš
otec Pitirim, Tambovský čudotvorec, bol celý preniknutý túžbou po
dobre, bol v zajatí dobra, pravdy
a svätej spravodlivosti. Bol v zajatí dobra tak, ako ctihodný Serafim Sarovský, Sergej Radonežský,
Antonij a Feodosij Pečerský a iní
nespočetní svätí otcovia.
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Želanie modliť sa, konať dobro,
očisťovať svoje srdce a rozmnožovať v ňom lásku sa stalo neprekonateľnou túžbou ich svätých sŕdc.
Zabúdali na všetko a snažili sa iba
o to, aby sa oslobodili od hriechu a
túžili iba po službe spravodlivosti.
To, o čom apoštol Pavol hovorí v
liste Rímskym, hovoril aj náš Pán
Isus Christos, ktorý obracia svoju
reč k Židom: „Vtedy Isus povedal Židom, ktorí v Neho uverili:
Ak vy zostanete v mojom slove,
ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu; akože teda hovoríš:
„Budete vyslobodení?“ Odpovedal im Isus: Veru, veru, hovorím
vám: Každý, kto pácha hriech, je
otrokom hriechu“ (Jn 8, 31-34).
Židia nechápali, že sú služobníkmi hriechu, oni len vedeli, že sú
slobodní podľa pôvodu v Abrahámovi. A uprostred nás, kresťanov,
je veľa ľudí, ktorí sa považujú za
slobodných a sú hrdí na svoju slobodu. Nevedia, že v skutočnosti
vôbec nie sú slobodnými ľuďmi,
ale úbohými služobníkmi hriechu.
Počúvajte ďalšie slová ap. Pavla: „Oslobodení však od hriechu,
stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela. Lebo ako ste svoje
údy vydávali do služby nečistote a
neprávosti, aby ste páchali neprá10/2016

vosť, tak teraz vydávajte svoje údy
do služby spravodlivosti, aby ste
došli posvätenia“ (Rim 6, 18-19).
Čo to znamená – vydávať svoje údy do služby spravodlivosti,
oslobodzovať svoje údy od služby
hriechu? Je to pochopiteľné a jasné. Vari neviete, že ak mnohé naše
údy slúžia hriechu, sú nástrojom
hriechu? Vari neviete, že náš nečistý jazyk, ktorý vydáva rôzne zlo,
všelijaké klamstvo, lož, odsúdenie, nadávky – je vydaný na službu hriechu? Vari nie je jasné, že
keď človeka ovláda vášeň labužníctva a pitia alkoholu, že vlastne
on robí zo svojich orgánov chuti a
trávenia služobníkov hriechu. Vari
neviete, ako často ľudia, ktorí svoje telo odovzdajú rozkoši, upadajú
do smilstva a cudzoložstva? Vari
to neznamená to, že naše údy sa
stávajú nástrojom hriechu a odovzdávame ich nečistote?
Ten istý apoštol Pavol povedal:
„Vari neviete, že vaše telá sú chrámom Svätého Ducha a Svätý Duch
v nich žije?“ Ako to, že z Božieho
chrámu robíte nástroj hriechu,
vydávate ho moci nečistoty a zneucťujete ho?
A čo znamená vydať svoje údy
na službu spravodlivosti? Znamená to zrieknuť sa všetkých
hriešnych vášní a rozkošníckych
požiadaviek nášho tela. Znamená to krotiť svoje údy, zdržiavať
ich od hriechu, usmerňovať ich
na cestu spravodlivosti a svätosti,
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utiecť z domu veselosti a usadiť sa
v dome plaču.
Znamená to urobiť zo svojho
srdca skutočný Boží chrám – chrám
lásky k blížnym, lásky k všetkým
nešťastným, urobiť zo svojho srdca stálu pohnútku k skutkom lásky a milosrdenstva.
Krotiť všetky nízke žiadosti
nášho tela, nadobudnúť moc nad
všetkými našimi údmi, nasmerovať ich na cestu čistoty, svätosti,
odviesť z cesty porušovania zákonov a úplne podriadiť službe dobru.
„Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. A aké ovocie ste vtedy
mali z toho? Také skutky, za ktoré
sa teraz sami hanbíte, pretože ich
koniec je smrť“ (Rim 6, 20-21).
V liste Galatským sv. ap.
Pavol už priamo hovorí o týchto
skutkoch, ktoré končia smrťou:
„A zjavné sú skutky tela ako:
cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba,
čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár,
závisť, hnev, zvady, rozbroje, roztržky, nenávisť, vraždy, opilstvá,
hodovania a im podobné.
Ale ovocie Ducha je: láska,
radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto
nie je zákon“ (Gal 5, 19-21, 22-23).
Nuž, objasnil som vám, čo
znamená služba hriechu a služba spravodlivosti. A teraz sa vás
18

opýtam, či môžem za vás, za
moju tambovskú pastvu, vysloviť
takú vďaku Bohu, akú sv. apoštol
Pavol vyslovil za rímskych kresťanov? Či môžem o vás všetkých
povedať, že ste boli služobníkmi
hriechu a teraz ste poslušní voči
Christovmu učeniu, tomu učeniu,
ktoré sa tak veľmi snažím naučiť
vás? Či môžem toto o vás otvorene
povedať?
Viem, že nie všetci ste sa oslobodili od služby hriechu a nie všetci
ste sa stali služobníkmi spravodlivosti. Nech to otrasie vašimi srdcami, nech netečú iba moje slzy,
nech aj vaše oči ronia slzy pokánia a slzy skrúšenosti nad vašou
nečistotou. Pamätajte na to, že
život je krátky, pamätajte, že na
nás vždy striehne smrť. Pamätajte
na slová Pána Isusa Christa: „Majte bedrá opásané a sviece horiace
a buďte podobní ľuďom, ktorí si
očakávajú pána, kedy sa vráti zo
svadby, aby mu hneď otvorili, len
čo príde a zaklope. Blahoslavení
sluhovia, ktorých pán, keď príde,
nájde bdieť“ (Lk 12, 35-37).
Nech vás v strašný deň, deň
súdu, náš Pán i Boh Isus Christos,
nájde všetkých bdieť, Jemu patrí
sláva i chvála na veky s Jeho Bezpočiatočným Otcom a najsvätejším Duchom.
				
22. júla 1945
Pripravil prot. Štefan Šak

i0stina

Božie pstrčenie
Starec Paisij stále chcel, aby pôsobila blahodať nášho Isusa Christa, a
preto prorokoval každú svoju vôľu.
Bol naplnený Božou blahodaťou,
ktorá od svätého krstu prebývala v
jeho duši, aby mohla pôsobiť a uskutočňovať rôzne obdivuhodné udalosti.
Stále sa usiloval o to, aby iní
nikdy nepochopili, že v ňom pôsobí
Božia blahodať.
Keď však blahodať pôsobila a jej
pôsobenie začínali niektorí chápať,
vtedy sám, pokorne vyznával, že on
neurobil nič, pretože veľmi dobre
pochopil – od skorého detstva – že
nie je možné, aby od neho vychádzalo správne duchovné pôsobenie.
Najčastejšie pôsobenie blahodati
zakrýval, aby to ľudia nepochopili.
Avšak niekedy, keď sa ľudia nedokázali „napraviť“ ľudským spôsobom, bol starec Paisij nútený nechať
zjavne pôsobiť Božiu blahodať, aby
im tak mohol pomocou „Božieho
postrčenia,“ ako hovorieval, pomôcť
uveriť a zmeniť sa.
Veľakrát ho aj moja biedna duša
priviedla do veľmi ťažkej situácie,
a keďže „nezaberali“ ľudské spôsoby, starec Paisij bol nútený odhaliť
mi rôzne situácie, aby ma priviedol
k rozumu a aby tak trochu pokoril
moje pyšné zmýšľanie. Vyrozprával mi rôzne pôsobenia blahodati
a mnohokrát Božiu blahodať učinil
zjavnou len a len preto, lebo som
nebol úprimný a pokorný. A keďže
mi nemohol pomôcť ľudským spôsobom, pomáhal mi vďaka blahodati.
10/2016

Verím, vaša láska je naplnená úprimnosťou, vierou a
pokorou, preto nepotrebuje počuť o
pôsobeniach blahodati, aby sa z nich
poučila, pretože – ako som povedal
vyššie – tie pomáhajú len takým ako
som ja, ktorí potrebujú „Božie postrčenie.“ Ale keďže by som si nechcel
nechať len pre seba to, čo som videl
a počul, uvediem niekoľko z týchto
obdivuhodných udalostí. Je nemožné, aby tu boli zapísané všetky.
Budú potrebné niekoľké diely, aby
bola predstavená aspoň malá časť
z toho, čo sa vylialo (a nebolo možné, aby bolo ukryté) z duchovnej
činnosti starca Paisija, ktorého vnútorný duchovný život bol pre nás
neznámy.
Niektorí bratia, ktorí si uvedomili (kvôli pokore) potrebu dozvedieť
sa pre svoj úžitok čím viac z toho, čo
spôsobila Božia blahodať prostredníctvom starca Paisija, prosili, aby
tieto udalosti boli vydané v zvláštnom diele. Kto teda z milovaných
bratov súhlasí a má nejakú skúsenosť alebo sa stal svedkom nejakej
udalosti či pôsobenia blahodati a
chce prispieť k ďalšej časti, na ktorej sa pracuje, nech napíše udalosť
a pošle ju mne alebo iným bratom,
ktorí píšu o starcovi Paisijovi. Nie
je dôležité, kto píše, ale to, aby boli
udalosti zapísané a pretrvali, lebo
keďže sme morálne upadli, jediné,
čím sa môžeme chváliť, je dobrý Boh
a skutky našich otcov.
Zdroj: Jeromonach Christodoulos
Svätohorský, Starec Paisij, Prešov
1999.
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Zo života BPM
Grabárka
17. augusta 2016 sa veriaci z
našej cirkevnej obce pod taktovkou o. duchovného Petra Humeníka vydali na púť, na svätú horu
Grabarku, ktorej sme sa už aj po
minulé roky veľmi radi zúčastňovali.

Po dlhých hodinách v autobuse
sme dorazili na miesto. Keďže sme
dorazili o čosi skôr, mali sme ešte
trocha času na dospanie a potom
sme sa plní očakávaní vybrali k
chrámu. Cestou sme, tak ako aj
po minulé roky, vyniesli kríž, na
ktorý sa každý člen našej výpravy
podpísal.
Po poklonení sa ikone svätej
Bohorodičky sa tí “odvážnejší“
podujali na obchod okolo chrámu po kolenách. Hoci naše kolená boli slabé a bolesť veľká, dobrý
pocit v srdci nás posúval ďalej, a
tak sme raz, alebo trikrát, chrám
obišli. Potôčik neďaleko chrámu s
ľadovou vodou poslúžil na umytie
doráňaných kolien.
Poobede prišiel dlho očakávaný sprievod vojakov, policajtov a
20

hasičov ktorý opäť priniesol najväčší kríž. Nasledoval príchod patriarchu Antiochijskiho Jana X.. Do večera nasledovali rôzne bohoslužby a molebeny.
Deň sme zakončili molebenom na
cintoríne, ktorý sa nachádza len
pár metrov od chrámu.
Noc patrila 3 bohoslužbám,
ktoré zakončila posledná štvrtá, tá
najhlavnejšia, ktorá bola ukončením celej púte.
Vyčerpaní z cesty, no posilnení
na duchu sme sa v piatok v noci
vrátili späť domov. Na koniec by
som sa chcela poďakovať otcovi
duchovnému za výlet a Bohu za
vydarené počasie.
Hoppejová
Púte
V letných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko putí, na ktoré
sme Vás
aktívne
pozývali
v priebehu minul ý c h
mesiacov. Sme
veľmi
radi, že
toľko z Vás sa zúčastnilo týchto
pútí, čím ste vyjadrili, že organizácia takýchto udalostí má obrovský
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pomyselný rekord, keďže sa na
nej zúčastnilo vyše 140 účastníkov.
Poďakovanie patrí najmä Hospodu Bohu za to, že požehnal organizáciu takýchto pútí, všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli akoukoľvek formou a taktiež všetkým
zúčastneným.
zmysel. Dokonca na púti zo Stropkova do Ladomírovej padol akýsi

Vaše Bratstvo

Čo internet dal
V mesiaci október by sme Vás
radi upozornili na niektoré ďalšie
zaujímavosti na internet, ktorými
sa človek môže veľmi obohatiť,
nie len premárniť čas zbytočným
vysedávaním na facebooku a iných
sociálnych sieťach. Paradoxom
však je, že práve tieto sociálne siete
ako facebook a iné častokrát môžu
byť pomôckou pri pátraní za rôznymi novinkami z pravoslávneho
sveta.
Teraz Vám však chceme dať do
pozornosti niekoľko slovenských
stránok, ktoré sa aktívne venujú
slovenskému pravosláviu a inštitúciám s ním spojeným. Ide o reprezentatívne stránky Pravoslávneho
kňazského seminára, Pravoslávnej
bohosloveckej fakulty a Bratstva
pravoslávnej mládeže. Tieto stránky môžete jednoducho nájsť zadaním týchto názov do vyhľadávača
10/2016

na facebooku. Samozrejme, že pri
hľadaní týchto stránok sa Vám
zobrzí množstvo ďalších slovenských a českých stránok, ktoré sa
venujú miestnemu pravosláviu.
Tieto tri spomínané stránky
aktívne reflektujú dianie na Slovensku v oblasti pravoslávia.
Môžete na nich nájsť informácie
z ich života, aktuality, fotografie,
pozvánky na rôzne konferencie a
iné zaujímavé správy. Pomocou
týchto stránok sa tiež dostanete hlbšie do života bohoslovcov,
fakulty alebo Bratstva.
Stačí teda len vyhľadať tieto
stránky a sledovať, čo nové sa na
nich objaví.
Maroš Hopta
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Bohoslovci
Postrih na čteca
Dńa 17.7.2016 sa v krásnej dedinke Jarabina konala veľmi milá udalosť. Náš brat Viktor
Čabiňák sa po niekoľkých rokoch štúdia na
PBF PU v Prešove dočkal postrihu na čteca,
ktorý sa konal pri príležitosti výročia posviacky chrámu v Jarabine. Dôkazom výnimočnosti
tejto udalosti je aj prítomnosť jeho spolužiakov,
ktorí sa prišli podeliť o túto veľkú radosť. Preto aj my bohoslovci prosíme pre brata Viktora
veľa božej milosti, aby mu v tejto začatej neľahkej ceste pomáhal, veľa zdravia a šťastia do ďalších dní jeho života.
Bohoslovci
Gratulácia
Dňa 4.9.2016 sa
konala ďalšia milá
udalosť a to bohoslovec Ľuboš Savčák a Janka Cichá
prijali vo svidníckom chráme sv.
tajinu manželstva.
Obidvaja sú nám
všetkým veľmi dobre známi, pretože
aktívne pracujú pre
BPM na Slovensku.
My im z celého srdca chceme zaželať
veľa Božej milosti
do ďalšieho života,
ktorý sa týmto krokom rozhodli stráviť spoločne
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