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Ámos 5:24: „ Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“
Evanjelické cirkvi od Wüttemberska až po Rumunsko zorganizovali akciu s týmto názvom:
Podunajská vlna mieru.
Mottom tohto podujatia sú slová z proroka Amosa: „Ale nech sa právo valí ako vody a
spravodlivosť ako stály potok!“
Táto vlna začala v septembri s Spolkovej krajine Wüttembersko, potom cez ďalšiu spolkovú
krajinu Bavorsko a teraz v marci prišla k nám. Na budúci týždeň sa v Komárne konajú Služby
Božie. My sme tak hmotne cez Bielu Vodu a Váh spojení s touto vlnou.
Ale samozrejme ide o oveľa viac. Ide o spojenie, ktoré vytvoril Pán Boh. Tiež sme v spojení
v obavách, starostiach nad akoukoľvek nespravodlivosťou v krajinách, kde tečie Dunaj.
Rieka Dunaj, tak ako Váh, sa tvorí z dvoch prameňov. Jeden prameň – Brigach vyviera pri
Donaoueschingene a druhý Breg v horskom údolí Čierneho lesa.
Kým Dunaj vyústi do Čierneho mora , pretečie 2888 km cez desať krajín. V Bavorsku preteká
cez mestá napr. Ingolstadt, Regensburg a Passau. V rakúsku preteká Dunaj cez Linec
a Viedeň. Potom príde na Slovensko. V Maďarsku mení smer a v takzvanom dunajskom
kolene sa stáča na juh. Hlavné mesto Maďarska tiež leží na Dunaji. Potom rieka dosiahne
Chorvátsko, preteká cez Vukovar, potom cez Srbsko, kde tečie cez Belehrad. Ďalej vytvára
prírodnú hranicu medzi Bulharskom a Rumunskom dlhú 471 km, a potom tečie do Čierneho
mora.
Rieky boli vždy dôležité. Eufrat, Tigris, Níl, Ganga. Pri nich boli veľké národy.
Keď stojím na brehu veľkej rieky Mara, nepotrebujem žiadne iné dôkazy Tvojej božskosti. –
africká modlitba
Pri prameňoch je zem citlivá: / žiaden strom nesmie byť vyťatý / žiadne korene nesmú byť
vyklčované / prameň by mohol vyschnúť / koľko stromov a koľko koreňov / v nás bol
vyťatých a vyklčovaných.
Amos hovorí slová o vode...ktorá sa valí. Sú to slová jednoduchého človeka.
Prorok Ámos bol chovateľom oviec. Bol veľmi kritický k nespravodlivosti, ktorá sa diala
v Božom ľude v čase, kedy žil.
Jeho slová sú aktuálne aj dnes. Ale jeho slová sú oveľa viac ako len povzdych obyčajného
človeka. Jeho slová sú slová Božie. Sú to slová, toho, kto súdi a má konečné rozhodnutie. To
beda, je zvesť od Pána Boha.
Amos hovorí:
„Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem.“ Ámos 5:7
„Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“ Ámos 5:24
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„Amos požíva dva termíny. Jeden označuje: právo, právny poriadok a druhý spravodlivosť,
férovosť, slušnosť, zodpovednosť k spoločenstvu. Hovorí, že zákon má byť uplatňovaný,
ohľaduplne, humánne s dobrým úmyslom.“ Spravodlivosť podľa neho nie je ako socha,
ktorá má zaviazané oči.
Odkiaľ brať silu k spravodlivosti? Od Ježiša Krista! Ak sme v Jeho meno pokrstený, tak sme
spojený vodnom toku, toho, ktorý nás chce každý deň omilostiť, očistiť, posvätiť a dáva
nám každodenné poslanie.
Pán Ježiš nám dáva vodu, ktorá je prameňom k večnému životu. „Voda, ktorú mu ja dám,
bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ Ján 4:14
To všetko nám umožňuje, aby pri nás, tam, kde sme spravodlivosť prúdila, nielen tak
kvapkala.
Náš biskup Klátik: Na Slovenku bude podunajská vlna mieru organizovaná najmä
v spolupráci s cirkevnými zbormi, ktoré ležia na Dunaji. Podieľať sa však budú i cirkevné
zbory, ktoré neležia priamo na tejto rieke. Zdôrazňujeme, že mier v ľudských vzťahoch,
medzi ľuďmi a národmi, vychádza z pokoja, ktorý nám môže darovať iba Ježiš Kristus.
„Ukázal mi rieku vody života, čistú ako krištáľ, ktorá vyteká z trónu Božieho a Baránkovho.“
Zjavenie 22:1
V starovekých kresťanských obrazoch je Kristus znázornený, ako stojí na kopci a z tohto
kopca tečú 4 rieky na všetky svetové strany. Symbolizujú štyria evanjelia.
Prof. Bándy z našej Evanjelickej bohosloveckej fakulty povedal: „Aj po dvadsiatich rokoch od
zásadného politického obratu v strednej Európe je jedným z akútnych problémov korupcia
súdnictva a žiadna vymáhateľnosť práva. Starať sa spravodlivosť nie je len vecou
profesionálov, ale i nás všetkých. Aj po dvadsiatich rokoch od zásadného politického
prevratu v strednej a východnej Európe, najmä teraz v čase hospodárskej recesie, patria
sociálne problémy medzi najpálčivejšie. Vzájomným znášaním bremien napĺňajme zákon
Kristov aj v tejto oblasti.“
Evanjelici z Wüttememberskej cirkvi: Upozorňujú najmä na deti, ktoré trpia kvôli násiliu.
Niektorí rodičia považujú facky za jediný výchovný prostriedok. Deti, ktoré boli trestané
bitkou, častou v dospelosti vychovávajú svoje deti tiež násilím. Deti trpia, keď sú opustené
a nikto pre nemá čas. Často misia znášať kruté dôsledky konfliktov v rodine.
Upozorňuje na to, že dokonca filmy, na ktoré sa pozerajú deti sú plné násilia. Deti sú
vystavené obrazom skazy a násilia.
Rozmáha sa nenávisť k cudzincom. Ľudia odlišnej farby pleti, reči a kultúry sú
prenasledovaní, zraňovaní, alebo diskriminovaní. Na to nemôže byť nikto hrdý, keď sa to tak
deje. Stvorenie stále znovu a znovu trpí.
Z Bavorskej evanjelickej cirkvi pripravili svoje príbehy, alebo príbehy, ktoré zažili. Ľudia v
nich zažili nespravodlivosť, ale zároveň ju aj prekonávali.
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Manželia Kirstin a Franz Faupel
Z oslavy som sa vrátila spokojná a blažená. Už bolo neskoro, ale muž bol stále hore. Bol pred
televízorom a žehlil. Na môj priateľský pozdrav opätoval vrčaním. „Vieš, čo tu bolo?“ Odložil
žehličku a vyšiel na balkón. Pokračovala som v tom, čo začal. Všimla som si, že sa
upokojujem. Medzitým sa aj u neho čierne mraky rozplynuli. „Prepáč mi, prosím, bol to pre
mňa namáhavý deň!“
Gisela Mester Rommer
V piatok býva v zborovom dome stretnutie seniorov, tak tam prichádza aj pani
Lindemannová. Vždy má nejaké cukríky. Tento raz ich nemá. A tak sa s deťmi len tak
rozpráva. „Žiadne cukríky dnes v piatok, no tak už pôjdem dnu.“ Hanna, dievčatko, ktorého
sa rozprávalo s pani Lindemannou, povedalo za pani Lindemannovou: „Tak bež, ty stará!“
Pani Lindemannová sa otočí a povie. „Máš pravdu, som skutočne stará, ale teraz už pôjdem
dnu.“
Stephan Pohl - Patolong
Je upršaný deň, ponáhľam sa na stretnutie, na semafore skočí červená, chcem prejsť do
iného jazdného pruhu a neubrzdím a vrazím do auta predo mnou, čakám na obrovský hnev.
Vodič vystupuje tiež podáva mi ruku a hovorí dobrý deň. Som z toho úplne šokovaný. Náhle
opadá zo mňa stres a a zisťujem, že sa až tak veľa zlého nestalo. Pri rozlúčke si pomyslím,
akého milého človeka som stretol.
Sinem Lobe
Stojím na zastávke a počúvam dve staršie pane, ako sa rozprávajú o cudzincoch. „V našej
krajine je veľa cudzincov a je s nimi len robota.“ Potom sa odhodlám s argumentmi 11
ročného dievčaťa povedať im: „Ja som tiež polovičným srdcom Turkyňa a ja mám ísť preč?“
„Tak som to nemyslela. Ja som bola v Turecku a tam boli veľmi príjemní a pohostinní ľudia.“
„A v čom je potom rozdiel?“ Pýtam sa a začína rozhovor. Prišiel autobus a ja sa zatiaľ
s jednou rozprávam ďalej a druhú som dohnala do nepríčetnosti. S jednou sa rozprávam aj
v autobuse a tá druhá stojí v autobuse od nás ďalej s kamenným výrazom tváre.
Toto všetko upozorňuje na určité problémy, ktoré môžu byť v tomto regióne spoločné. Ale
nielen to, chcú dodať odvahu, že je možné prekonať nespravodlivosť.

