
Kvetná nedeľa – požehnaný čas so vzácnymi hosťami 

 

Vzácna prítomnosť dvoch biskupov (generálneho Ivana Eľka) a dištriktuálneho (Jána 

Hroboňa), zástupkyne dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu a našej seniorálnej 

dozorkyne Renáty Vinczeovej, hostí z okolitých i vzdialenejších ev. a.v. cirkevných zborov, 

priateľov z rímskokatolíckej cirkvi a iných kresťanských spoločenstiev, viac ako 250 domácich 

veriacich – tak Hospodin požehnal pašiové Služby Božie na Kvetnú nedeľu v Nitre. 

 

Čítania a spevu Pašií sa s radosťou a pokorou ujal generálny biskup Ivan Eľko. Možno nie 

každý si uvedomil, že pašiové príbehy zneli v našom kostole Svätého Ducha, posvätenom 

v júni 2000  jubilejný - dvadsiaty krát. A ak ma pamäť neklame, dvadsiaty  krát v charizmou 

preniknutom podaní Ivanom Eľkom. Keď br. dištriktuálny biskup Ján Hroboň začal kázeň 

prečítaním verša 30 z 3. kapitoly Jánovho evanjelia, s br. Eľkom sme si spontánne vymenili 

pohľady a veľmi sa zaradovali. Slová Jána Krstiteľa – On (Pán Ježiš) musí rásť a ja sa musím 

umenšovať, boli totiž hlavným posolstvom Ivana Eľka počas jeho dlhoročnej duchovnej 

služby v Nitre (o čom biskup Hroboň, samozrejme, nemohol pri príprave kázne ani len tušiť). 

Tento druh Božej mystiky s br. Eľkom s bázňou obdivujeme. Vzácny citát z Jána 3,30 som si 

i ja neskromne prisvojil a mnohokrát som sa nad ním zamýšľal či už na strane 3 nášho 

časopisu Otvorená náruč, alebo v príspevkoch do iných cirkevných, dokonca i svetských 

médií či pri duchovných úvodoch stretnutí nášho spoločenstva mužov, alebo dišputách 

s ľuďmi, ktorých mám vo veľkej úcte.  

 

Obrazom uvedeného vzácneho (Ján 3,30) verša je pre nás v Nitre už dlhé obdobie fotografia 

nohy obrovskej sochy biblického Dávida vo Florencii od Michelangela Buanarotiho (nájdete 

ju aj na strane 3 aktuálneho jarného vydania Otvorenej náruče – rovnako je publikovaná 

v zimnom vydaní z roku 2014). Ľudia pod sochou nedosahujú ani veľkosť chodidla 

znázorneného  Dávida. Iný obraz pre vyjadrenie nášho biblického citátu predstavil v úžasnej 

kázňovej reči biskup Hroboň. Vrátil sa do čias svojho prvého pôsobenia v Bratislave, na jedno 

zo stretnutí s mládežníkmi, kde posolstvo myšlienky z Jána 3,30 chceli vyjadriť obrazmi. 

Bolo to ešte pred érou počítačových prezentácií. Výtvarne nadaný mládežník namaľoval na 

papier asi najväčšieho formátu A0 veľký útvar tvaru kužeľa. Jeho spodná – široká, paletovo 

pestrá časť predstavovala prvé roky života malého človiečika, ktorý je stredobodom záujmu 

celého okolia a túto pozornosť si priam od každého vynucuje. Postupne sa ale pomyslený 

kužeľ zužuje, až prichádza do maličkého bodu na vrchole (absolútne umenšenie nášho „ja“), 

ktorý sa následne stáva súčasťou nekonečného priestoru nad kužeľom. Obraz toho, ako 

veriaci človek po životnej púti splýva s Bohom. A Jeho veľkosť je nekonečná...    

 

Umenšovať sa podľa kazateľa Hroboňa znamená uvedomiť si, že to hlavné, čo od nás 

Hospodin chce, je poslušnosť. To, aby sme sa na neho plne spoliehali. „Nie je to o tvojej sile, 

ale o Mojej moci a tvojej poslušnosti“ – sťa by citujúc Hospodina vyjadril biskup Hroboň. Na 

jedno z jeho kázňových posolstiev - spoliehajme sa na Hospodina, nadviazal v krátkom 

príhovore zborový dozorca – autor tohto textu. Myseľ prítomných upriamil na obdobie spred 

100 rokov, keď do cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou zavítal vtedajší biskup 

Potiského dištriktu našej cirkvi Henrich Geduly. Kokavčania pri tejto príležitosti hrdo 

vystavali 2 uvítacie, kvetmi neskromne vyzdobené slávobrány - jednu už na okraji veľkého 

chotára tejto malohontskej obce. „My sme dnes žiadnu slávobránu, ani nič podobné  nestavali. 

V súlade s akurát vypočutým kázňovým posolstvom sme sa spoľahli na Hospodina. A On 

práve dnes – v Kvetnú nedeľu vyzdobil cestu k nášmu nitrianskemu chrámu nádherne 

zakvitnutými, úžasným ružovými sakurami“. 

 



„Čo s nami bude? Otázka, ktorú si teraz - možno častejšie než inokedy - kladiete i vy tu 

v Nitre. Boh všetko môže použiť na to, aby sa diali veľké veci. A to vtedy, keď Mu budeme 

poslušní, keď v ňom budeme vidieť Mesiáša, Spasiteľa a Kráľa. Lebo On musí rásť a my sa 

musíme umenšovať.“ Týmito vzácnymi slovami ukončil kázeň biskup Ján Hroboň. 

Pamätajme na tieto úžasné slová, i na tento vzácny deň – Kvetnú nedeľu roku Pána 2019, 

požehnanú posolstvom radosti, vyslaným súčasne dvomi biskupmi našej cirkvi – nám 

vzácnymi a milými Ivanom Eľkom a Jánom Hroboňom. 

 

Ján Huba 

dozorca CZ Nitra 

  

Snímky: Maroš Korenko, Mária Hroboňová, Pavel Otepka  


