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Miesto / deň 4. 11. 18. 25. 
Bratislava 1 E. Bališ M. Riečan M. Majtán A. Majtanová 
Bratislava 2 M. Riečan Majtanovci A. Majtanová  
Petržalka Majtanovci D. Jenčuráková H. Becz M. Majtán 
Dúbravka K. Badinský BA2 M. Riečan T. Braun 

 

PRAVIDELNÉ TÝŽDENNÉ STRETNUTIA: 
Nedeľa: Klub Pathfinder    Cablkova  nepravidelne 
Pondelok: modlitebné stretnutie Skutky ap.  Cablkova  18:00 hod. 
 biblické štúdium, List Galaťanom  Dúbravka  18:30 hod. 
 mládežnícka bohoslužba   Čajovňa Únik 19:00 hod. 
Utorok:  biblické štúdium, kniha Skutky ap.  Cablkova  11:00 hod. 

biblické štúdium, 1. kniha Jánova  Ferienčíkova 16:30 hod. 
Streda:  stretnutie seniorov, kniha Veľký spor   Ferienčíkova  10:00 hod. 
 stretnutie mládeže    Cablkova  17:00 hod. 
 biblické štúdium, kniha Skutky ap.  Wolkrova 4 18:00 hod. 
Štvrtok: cvičenie – fitnes    Ferienčíkova  17:00 hod. 
 Klub Pathfinder, Petržalka   Gessayova 6 17:00 hod. 
Piatok:  stretnutie mládeže     Cablkova  17:00 hod. 
Sobota:  stretnutie učiteľov sobotnej školy  Cablkova  08:40 hod. 

sobotná škola, štúdium Listu Rimanom    09:30 hod. 
kázanie z Božieho slova     10:50 hod. 

 popoludňajšia pobožnosť   Cablkova  14:00 hod. 
 florbalové stretnutie   ZŠ Drieňová ul. 18:00 hod. 
 - kontakt R. Oravec 0908 838 046 
 

DÔLEŽITÉ DÁTUMY A PODUJATIA: 
4.-11. Modlitebný týždeň    zbory, skupiny, rodiny 
20.-1.12. Výstava Genesis – stvorenie   Dúbravka, Dom kultúry 
 

ROZPIS MODLITEBNÝCH SKUPÍN POČAS MODLITEBNÉHO TÝŽDŇA, 4. -11. 11. 2017 
Miesto     zodpovedný kontakt 
Staré Mesto, Leškova 13,    D. Márfoldi 0905 587 117  
Staré Mesto, Ferienčíkova ul,   M. Riečan  0917 338 362  
Nové Mesto a Ružinov, Cablkova 3,   M. Riečan  0917 338 362  
Petržalka, Budatínska 12,    E. Bališ  0905 612 926 
Karlova Ves-Dúbravka, nám. sv. Františka 6,  P. Januška 0944 325 130 
Bernolákovo, Topoľový rad 55,   B. Soós  0904 266 145 

KONTAKTY:  
Zbor Bratislava 1  Cablkova ul. č. 3, 821 04; ba1.casd.sk 
Zbor Bratislava 2  Ferienčíkova ul. č. 5, 811 04; ba2.casd.sk 
Skupina Petržalka  Wolkrova ul. č. 4 
Skupina Dúbravka  M. Sch. Trnavského 2/A (kostol ECAV) 
Kazatelia: Marek Riečan,   tel: 0917 338 362, e-mail: mriecan@casd.sk 

  Karol Badinský, tel: 0905 302 793, e-mail: kbadinsky@casd.sk 
www.casd.sk 
Redakcia, preklady a úprava textu: Karol Badinský 

NOVEMBER 2017 
 
MARTIN LUTHER + 500. VÝROČIE KRESŤANSKEJ REFORMÁCIE 
 
Skôr než začne nasledujúci mesiac si pripomenieme jednu z najdôležitejších udalostí 
kresťanských dejín. Ak by nebolo Martina Luthera, tak s jasným presvedčením je možné 
povedať, že svet (minimálne ten západný) by bol iný a to nielen čo sa týka náboženstva a viery 
ale aj po stránke filozofickej, sociálnej, ekonomickej i politickej. Veríme, že dielo Martina 
Luthera neukazuje len výnimočnú osobnosť, ale predovšetkým Boží hlas, ktorý sa prejavil 
v jeho živote. Ku koncu obdobia, ktoré nazývame temný stredovek, vystúpilo niekoľko 
Bohom povolaných mužov, z ktorých práve vplyv Martina Luthera bol najsilnejší. 
V posledný októbrový deň roku 1517 Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 
95 téz proti predávaniu odpustkov. Luther bol presvedčený, že predávanie odpustkov zvádza 
ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa cirkev/pápež za peniaze a nie Boh 
na základe úprimného pokánia. Tak sa začal proces reformácie cirkvi a M. Luther sa dostal 
do nemilosti pápeža. Svoje učenie odmietol odvolať aj na sneme ríšskych kniežat vo Wormse 
v roku 1521 a pápežom Levom X. bol z cirkvi exkomunikovaný. Ocitol sa v nebezpečenstve a 
musel sa istý čas skrývať. Jeho reformačné učenie sa však napriek tomu šírilo. 
Hlavnými reformačnými zásadami sa stali tézy o prameni viery a pravidle života, ktorým je 
slovo Božie obsiahnuté v Písme svätom, o ospravedlnení hriešnika len vierou z Božej milosti 
v Kristovi Ježišovi, o prijímaní Večere Pánovej obojakým spôsobom a o používaní 
materinskej reči na službách Božích. 
Martin Luther sa narodil 10. novembra 1483 v Eislebene v dnešnom Nemecku. Hneď na druhý 
deň bol pokrstený v malej kaplnke sv. Petra. Už ako päťročný navštevoval mestskú školu 
v Mansfelde, kde sa učili len 4 predmety: čítať, písať, spievať a latinský jazyk. Počítať sa 
mohli naučiť len popri speve. Učiteľ nebol pedagóg a vraj bol na deti veľmi prísny, a častým 
výchovným prostriedkom bola palica, čo spôsobovalo bojazlivosť detí. Pravdepodobne aj 
vďaka tomu si Martin Luther z detstva priniesol predstavu Boha ako prísneho sudcu. 
Od roku 1501 študoval filozofiu v Erfurte, kde sa po prvýkrát stretol s Bibliou a roku 1505 bol 
promovaný za magistra. Ďalej chcel (aj podľa otcovej vôle) študovať právo, ale svoje 
rozhodnutie zmenil a údajne vďaka nešťastnej príhode, podľa ktorej vedľa neho udrel blesk a 
na mieste sľúbil, že bude mníchom. Aby sa však mohol stať novicom, potreboval otcovo 
schválenie. Ten bol proti Martinovmu rozhodnutiu a obmäkčila ho až smrť jeho dvoch synov. 
Roku 1507 bol Luther vysvätený za kňaza a o rok neskôr začal prednášať na Wittenbergskej 
univerzite filozofiu a teológiu, popri tom študoval aj stredovekú mystiku. V roku 1510 
navštívil v úradnej veci Rím, odkiaľ sa vrátil s veľkým sklamaním: „V Ríme som sa 
presvedčil o skazenosti pápežského dvora“. V roku 1512 bol promovaný za doktora teológie a 
odvtedy sa prednášky stali jeho trvalým povolaním, avšak naďalej bol aj kláštorným 
kazateľom. 



Mníšsky život neurobil Martina Luthera šťastným. Luther si v kláštore myslel, že bojuje sám 
so sebou a so svojim hriechom, ale v skutočnosti bojoval s náboženstvom svojej cirkvi. Hľadal 
istotu, ale ju nenachádzal. Revolta bola Lutherovi cudzia a tak sa z poslušnosti stal 
teologickým profesorom, hoci sa tomu vzpieral. Okolnosťami bol však strhnutý do sporu 
cirkvi vo svete, čoho podnetom boli odpustky, proti ktorým bojoval už Ján Hus (ešte pred ním 
John Viklef, Anglicko). Keď sa napokon Luther dozvedel o tvrdení, že odpustok platí, aj keď 
človek svoj hriech neoľutoval, rozhodol sa o tom napísať listy, ktoré 31.októbra 1517 poslal 
svojim nadriadeným: arcibiskupovi Albrechtovi z Mainzu a biskupovi Jeronymovi 
z Brandenburgu. Napokon pripojil svojich 95 výpovedí (téz), ktoré v ten istý deň pribil 
na dvere chrámu vo Wittenbergu. Odpoveď z Ríma na seba nenechala dlho čakať – proti 
Lutherovi sa začal kacírsky proces. V roku 1519 sa v Lipsku verejne prihlásil k názoru Jána 
Husa. V decembri 1520 Luther spálil pápežskú bulu, ktorá bola namierená proti nemu a jeho 
kázaniu.  
O rok neskôr bola vydaná pápežská kliatba nad Lutherom a jeho prívržencami. V roku 1521 
na zasadaní ríšskeho snemu vo Wormse bol vyzvaný, aby svoje tézy odvolal. Neurobil tak a 
bol vyhlásený za kacíra. Stiahol sa z verejného života, skrýval sa na hrade Wartburg (pod 
menom rytier Juraj), kde prekladal bibliu do nemčiny, čím položil základy spisovnej nemčiny. 
Vystúpenie Martina Luthera a jeho spolupracovníkov malo obrovský ohlas v celom Nemecku. 
V lete 1524 vypuklo v juhozápadnom Nemecku sedliacke povstanie, ktoré sa rozšírilo takmer 
do celého Nemecka. Katolícke kniežatá za túto vzburu obviňovali Luthera. V máji 1525 boli 
sedliaci porazení a ich vodca Tomáš Munzer bol popravený. Martin Luther bol posledným 
augustiánskym mníchom, žijúcim vo wittenbergskom kláštore. V roku 1524 sa prvý raz 
objavil bez mníšskej kutne a 13. júna 1525 sa (v čiernom kláštore wittenbergskom) zosobášil 
s Katarínou von Bora. Až po tejto udalosti prijal jeho otec Martina na milosť. Lutherovo 
manželstvo bolo vydarené a požehnané 6 deťmi. 
V roku 1529 na zasadaní ríšskeho snemu v Speyeri predložili vyznávači Lutherových zásad 
protest proti zákazu reformácie (od tejto udalosti bol odvodený pojem protestanti). O rok 
neskôr spísal jeho žiak Melanchtom základné články viery, ktoré boli predložené cisárovi 
na zasadaní ríšskeho snemu v Augsburgu. Boli to tzv. Augsburské konfesie a neskôr sa stali 
základom luteránskej cirkvi. V máji 1536 sa evanjelici konečne dohodli na jednotnej 
reformácii, čo spečatili wittenbergskou konkordiou. Predstavovala síce vnútorné upevnenie, 
no súčasne spôsobila mnoho vnútorných sporov.  
Stručný obsah 95 téz proti odpustkom:  
- Tézy 1. – 4. hovoria o tom, čo znamená pravé a úprimné pokánie 
- T. 5. – 7. hovoria o všeobecných zásadách odpúšťania 
- T. 8. – 29. sa vzťahujú na otázky platnosti odpustkov pre zosnulých a na otázky o údajnej 
moci nad očistcom 
- T. 30. – 40. hovoria o odpustení živým, hlavné je pokánie a nie peniaze  
- T. 41. – 51. skutky lásky sú účinnejšie ako odpustky 
- T. 52. – 80. porovnávajú vplyv odpustkov a vplyv evanjelia 
- T. 81. – 91. sú námietky ľudu a laikov proti odpustkom 
- T. 92. – 95. tvoria záver – vlastný Lutherov názor, v ktorom sa črtá jeho teológia kríža. 
M. Luther vyštudoval teológiu, stal sa profesorom a kazateľom na univerzite vo Wittenbergu, 
bol promovaný za doktora teológie. Bol nielen teológ, kazateľ, farár, reformátor, ale aj 
spisovateľ, prekladateľ Biblie do nemčiny a zakladateľ nemeckého spisovného jazyka. Stal sa 
ním prekladom Nového zákona (1522), ktorý urobil počas svojho azylu na hrade Wartburg. 

Neskôr preložil aj Starý zákon (1534). Napísal vyše 100 kníh, bol tiež básnikom, skladateľom 
a muzikantom, položil základ umeleckej evanjelickej cirkevnej hudby. Zložil aj niekoľko 
hudobných piesní, z ktorých najznámejšia je evanjelická hymna Hrad prepevný. Zomrel 
18. februára 1546 vo veku 62 rokov vo svojom rodnom meste Eisleben. Jeho pozostatky 
previezli do Wittenbergu a pochovali pod kazateľňou v zámockom chráme, kde kázaval.   
 
Protestantská reformácia vyplývala zo štyroch základných otázok respektíve doktrín, o 
ktorých boli reformátori presvedčení, že sa v nich rímskokatolícka cirkev mýli. Tieto otázky 
sú: Akým spôsobom dochádza k spaseniu človeka? V čom spočíva náboženská autorita? Čo je 
cirkev? A čo je podstatou kresťanského života? V rámci odpovedí na tieto otázky protestantskí 
reformátori ako boli Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin a John Knox stanovili to, čo 
je známe ako „Päť solas” reformácie. (Sola, latinský výraz pre slovo jedine) Týchto päť 
bodov doktríny bolo ústrednou myšlienkou protestantskej reformácie, na základe ktorých sa 
títo protestantskí reformátori postavili proti rímskokatolíckej cirkvi, pričom odporovali 
požiadavkám, aby odvolali svoje učenie, aj za cenu straty života.  
Sola Scriptura = jedine Písmo, Božie Slovo je výhradnou autoritou pre všetky záležitosti 
viery a života. Písmo a jedine Písmo je štandardom, na základe ktorého sa musí posudzovať 
všetko učenie cirkvi. Takto to Martin Luther vyjadril, keď bol vyzvaný, aby odvolal svoje 
učenie, „Pokiaľ nebudem presvedčený na základe Písma a prostého rozumu - nebudem 
akceptovať autoritu pápežov a koncilov, pretože si navzájom odporujú - moje svedomie je 
otrokom Božieho Slova. Nemôžem odvolať a ani nič neodvolám, pretože ísť proti vlastnému 
svedomiu by nebolo ani správne ani bezpečné. Tak mi Boh pomáhaj. Amen".  
Sola Gratia = jedine milosť, spasenie dostávame vďaka Božej milosti, sme zachránení jedine 
Jeho milosťou. Božia milosť v Kristovi je nielen nevyhnutná, ale je aj jedinou príčinou 
spasenia. Táto milosť je nadprirodzeným darom, ktorý prijímame skrze Ducha Svätého. On 
nás privádza ku Kristovi, tým  nás oslobodzuje od otroctva hriechu a kriesi nás z duchovnej 
smrti k novému životu. 
Sola Fide = jedine vierou, ospravedlnenie sa získava jedine prostredníctvom viery. Deje sa to 
vierou v Krista, keď Jeho spravodlivosť sa pričíta nám ako jediné možné riešenie ľudskej 
hriešnosti. 
Solus Christus = jedine v Kristovi, spasenie sa nachádza v samotnom Kristovi. Jeho 
bezhriešny život postačuje na naše ospravedlnenie a vykúpenie.  
Soli Deo Gloria = jedinému Bohu patrí sláva, spasenie je z Boha, uskutočnil ho Boh skrze 
svojho Syna. To nás vedie k tomu, že Bohu a jedine Bohu patrí všetka naša úcta a vďaka. 
Žijeme život na Jeho slávu.  
Týchto päť dôležitých doktrín je príčinou protestantskej reformácie. Stoja v centre toho, v čom 
sa rímskokatolícka cirkev odchýlila vo svojom učení a prečo bola protestantská reformácia 
nevyhnutná na návrat kresťanov k správnemu a biblickému učeniu. Sú rovnako dôležité v 
živote cirkvi a jej učenia dnes ako boli aj vtedy.                                    
                        Karol Badinský 
 


