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V meste otvorili novú kaviareň. Ako 
chce prežiť, keď ostatné krachujú? 

Nepatrí medzi tie s najlepším interiéro-
vým designom, nie je ani najlepšie umiest-
nená, nemá dokonca ani najlepšie stoličky. 

Ale takmer stále majú plno. Prečo? 

POVIEM VÁM TAJOMSTVO: 
1. Majú dobrú kávu.
No a o tom je kaviareň. Má mať dobrú 

kávu, nie sa len starať o to, ako vyzerá, ako 
čo najviac zarobiť.

No a o tom je cirkev. Má mať evanje-
lium. Jasné, čisté, zrozumiteľné evan-
jelium. Nielen pekné priestory, vidinu 
vyšších zbierok. 

Načo by komu bola cirkev, ktorá sa po-
zerá viac na seba ako na evanjelium a stra-
tených okolo? Načo je komu kaviareň, keď 
nemá dobrú kávu? 

Len ju zatvoriť. 
V máji sme organizovali evanjelizač-

nú konferenciu v Košiciach. Keby tam ne-
znelo evanjelium, keby to bol len kultúr-
ny program, na čo by to bolo dobré? Ako 
by sme sa pozreli do očí tým, ktorí pri-
šli, keby sme nespravili všetko preto, aby 
sa tam stretli so zvesťou, ktorá mení všet-
ko? Evanjelium má v cirkvi znieť jasne, čis-
to a odvážne. Keď sa rozprávam s ľuďmi, 
ktorí sú nespokojní, nejde im ani tak o for-
mu, aj keď je dôležitá, ale chcú v cirkvi po-
čuť evanjelium. Chcú byť vyučovaní, inšpi-
rovaní, zapojení. Chcú život, chcú horieť, 
nie zívať. 

Každý sme misionár. Ale často sme nud-
nými, nedôveryhodnými poslami vzrušu-

júceho evanjelia. Asi sme nepochopili jeho 
krásu, alebo sa nás, aj keď sme ho už po-
čuli, ešte nikdy nedotklo, alebo ho nebe-
rieme vážne. Ťažko presvedčíme iných, 
keď sami nie sme presvedčení. Niekto raz 
povedal, že hovoriť nádherné, vzrušujúce 
evanjelium nudným a nezaujímavým spô-
sobom, je hriech. 

2. Majú čistý kávovar. 
Minule som cestoval na konferenciu pre 

pracovníkov s mládežou a do auta sme 
vzali dievča, ktoré pracuje v kaviarni. Vy-
svetľovala, ako spraviť dobrú kávu. Jednou 
z podstatných vecí je, aby sa kávovar pra-
videlne čistil, aby nebol zanesený a špina-
vý. Inak, aj keď do neho vložíte zrnká naj-
vyššej kvality, výsledok nestojí za nič. 

Nie je toto o nás? Ak sa neočisťujeme, 
ak neodstraňujeme hriech, sebectvo, pre-
tvárku z našich životov, aj to najvzácnejšie 
evanjelium napáchne a nikto ho nebude 
chcieť. Môžeme debatovať, hľadať cesty 
pre oživenie cirkvi, pripravovať aktivity, ale 
keď sme osobne v pretvárke, pýche, hrie-
chu, nič z toho nebude. Ľudia špinavých 
rúk nemôžu umiesiť čisté cesto. 

3. Majú skvelú vôňu. 
Keď vstúpim do kaviarne, upúta ma 

vôňa. Tá ma láka, aby som kávu ochutnal. 
Ak niekto vstúpi medzi kresťanov, musia 
zavoňať dobré vzťahy, pravda, láska, prija-
tie. Vtedy chce ochutnať... Inak sa len ob-
ráti a ide preč. Je veľa takýchto „obráte-
ných“ ľudí. Biblia hovorí, že sme vôňou 
Kristovou. 

Boli sme vďační, že na konferenciu EVS 
prišiel kopec ľudí, mladí aj starí. Bola tam 
skvelá atmosféra. Niektorí sa pýtajú, ako je 
to možné, že sú rôzne generácie spolu a je 
im dobre. Toto robí Kristus v nás. Nádher-
nú vôňu. 

Po takejto cirkvi túžim... 
Po cirkvi, ktorá má dobrú kávu, čisté ká-

vovary a krásne to tam vonia...
Poďme budovať takúto cirkev.

Slavomír Slávik,
riaditeľ Slovenského evanjelizačného strediska

Milodary:
Rozália Trávničková  10 €
Hedviga a Martin Tkáčovci  20 €
Peter Horniaček  7 €
Bohoznámy brat z CZ Soľ 10 €
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Držím ti miesto
Mt 5, 13 – 16: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím 

bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľu-
dia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, ne-
môže byť skryté. Ani sviecu nezažihajú a nestavajú pod nádo-
bu ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo 
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, 
ktorý je v nebesiach.“

Pokiaľ chceme byť svetlom a soľou tomuto svetu, musí 
byť naše srdce neustále premieňané Kristom. Len vtedy, 
keď v nás Boh pracuje a pôsobí zmenu, môžeme byť soľou 
a svetlom. Chcel by som teda ukázať na tri oblasti, v ktorých 
musíme byť Kristom premieňaní ako jednotlivci i cirkev, aby 
sme boli svetlom a soľou. Chcel by som ukázať na tri potre-
by, ktoré máme: pokornejšie srdce, obetavejšie srdce, odváž-
nejšie srdce.

Michal Klus - farár v CZ Třinec, SCEAV
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Máme byť soľou. Soľ chráni pred skaze-
ním. Máme byť svetlom. Svetlo umožňuje 
nachádzať cestu a nežiť v chaose a deštruk-
cii. A  Ježiš hovorí, že pokiaľ budeme svet-
lom a soľou, ľudia uvidia naše dobré skut-
ky a vzdajú slávu Bohu. Takže naše miesto 
v  spoločnosti je byť soľou a  svetlom a  ro-
biť dobré skutky. Dobré skutky sú zásadné 
pre náš duchovný život. Samozrejme, refor-
mácia kresťanom priniesla dôležitý návrat 
k pochopeniu toho, že dobré skutky nepo-
trebujeme pre naše spasenie. Ale naše dob-
ré skutky sú dôležité pre spasenie druhých. 
Keď ich druhí uvidia, vzdajú slávu Bohu. Vy-
zýva nás k tomu i apoštol Pavol: 

G 6, 9: „V činení dobrého neochabujme, 
lebo  ak neochabneme, časom svojím bude-
me žať!“

Vieme, že diabol chce presný opak a chce 
tento svet urobiť nechutným a  temným. 
A preto sme povolaní k tomu, aby sme sve-
tu prinášali slanosť a  svetlo. Ako konkrét-
ne teda udržiavať tento svet slaným a svet-
lým? To je kľúčová otázka. Ako svietiť a so-
liť, aby nás bolo vidieť, aby to viedlo k osla-
ve Boha? Ono môžete mať soľ v  soľnič-
ke a  svetlo pod nádobou. Ale Ježiš hovo-
rí, že slanosť musí ovplyvňovať druhých, 
naše svetlo musí svietiť druhým. Nestačí 
mať svetlo a  slanosť vo svojom srdci. Ne-
stačí mať svetlo a slanosť v kostole. Musí to 
byť vonku. Ako to máme robiť? Ako to ro-
biť, aby ľudia videli naše svetlo a ochutná-
vali našu slanosť?

Pri  hľadaní odpovedí na túto otázku 
ma veľmi ovplyvňuje pastor Tim Keller. Ide 

o  pastora, ktorý založil zbor. Vlastne zalo-
žil mnoho zborov, ale ten prvý bol v  cen-
tre New Yorku. A keď sa pripravoval na za-
loženie tohto zboru, kládol si rovnaké otáz-
ky ako my. Ale on im venoval a stále venu-
je obrovského množstvo času a myslím si, 
že sa od neho môžeme učiť. Niektoré moje 
myšlienky teda budú od Tima Kellera. Kaž-
dopádne odporúčam jeho knihy. 

Chcem začať niečím zásadným. Pokiaľ 
chceme byť svetlom a soľou tomuto svetu, 
musí byť naše srdce neustále premieňané 
Kristom. Len vtedy, keď v nás Boh pracuje 
a pôsobí zmenu, môžeme byť soľou a svet-
lom. Chcel by som teda ukázať na tri oblas-
ti, v ktorých musíme byť Kristom premieňa-
ní ako jednotlivci i cirkev, aby sme boli svet-
lom a soľou. Chcel by som ukázať na tri po-
treby, ktoré máme:

1. potreba:  
Pokornejšie srdce

Pokiaľ nám ide o to, aby sme nášmu oko-
liu boli svetlom a soľou, potom potrebuje-
me byť voči nemu pokornejší. Často sme 
kresťanmi, ktorí sú veľmi pyšní. Sme pyšní 
na to, že vieme, kde je pravda. Sme pyšní 
na to, že patríme Kristovi a povyšujeme sa 
nad neveriacich ľudí. Ale to je hrozná tra-
gédia. Musíme byť evanjeliom znovu a zno-
vu pokorovaní. Veď my veríme len preto, že 
si nás Boh vyvolil. Veríme len preto, že sa 
nám stala obrovská milosť, že sme uverili. 
Neveríme preto, že sme inteligentnejší ako 
druhí. Neveríme preto, že by sme boli lep-
ší. Dnes veríme a  patríme Bohu len preto, 

že On sa zmiloval. Veríme, pretože On bol 
dobrý. Chápeme zmysel života, pretože On 
zasiahol naše životy. Vieme, aká budúcnosť 
čaká toto ľudstvo len preto, že On sa nám 
zjavil a  ukázal nám svoj plán. Evanjelium 
nám to pripomína a  my nutne potrebuje-
me viac pokory vo vzťahu k tým, ktorí ne-
veria. Hrdosť, pýcha a povýšenosť tu nema-
jú žiadne miesto. My sme tí žobráci, ktorým 
sa stala milosť. 

Je tu ešte jeden zásadný dôvod, pre-
čo potrebujeme ako kresťania viac poko-
ry. Je to preto, že Božia milosť nie je sústre-
dená len na cirkev, teda na kresťanov. Do-
voľte to vysvetliť. Keď Martin Luther vysvet-
ľuje modlitbu Pánovu a prosbu „chlieb náš 
každodenný daj nám dnes“, tak hovorí, že 
Pán Boh na túto prosbu odpovedá tým, že 
dá svoju milosť, aby roľník dobre vypesto-
val obilie, aby mlynár dobre obilie zomlel, 
aby pekár chlieb dobre upiekol a aby nám 
ho obchodník včas dodal. Luther hovorí, že 
Boh k nám prichádza v maske roľníka, mly-
nára, pekára a obchodníka – cez nich nám 
odpovedá na našu modlitbu o chlieb. Cez 
nich Pán Boh dáva milosť tomuto svetu. 
Luther silne zdôrazňoval rozmer povolania. 
Hovoril, že cez toho, kto verne plní svoje 
povolanie, dáva Pán Boh tomuto svetu rov-
nako tak milosť, ako cez kňaza či iných du-
chovných. Áno, to pôsobenie je úplne iné. 
Ale Luther pripomína, že Boh môže dávať 
svoju milosť cez každého človeka. 

To, že pekár upečie dobre chlieb alebo 
mlynár dobre namelie múku, ich nespasí. 
Ale oni sa, hoci i  nevedomky, stávajú Bo-
žími poslami, cez ktorých Pán Boh milos-
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tivo pôsobí. Oni pôsobia dobro. A to dob-
ro plynie z Božieho srdca a zároveň ukazu-
je na dobrého Boha. Ale nejde len o civilné 
zamestnania, ktoré pôsobia dobro. Keď sa 
matka stará o choré dieťa a vstáva k nemu 
v noci, tak nezávisle na tom, či verí v Ježiša 
Krista, či neverí, pôsobí dobro. A  dobro je 
vždy z Boha a vždy na Boha ukazuje. Tento 
skutok túto ženu nespasí, ale Boh si ju pou-
žíva k robeniu dobra. A to je ten dôvod, pre-
čo potrebujeme pokoru. Potrebujeme po-
koru voči tým, ktorí neveria, pretože milos-
tivý Boh si používa aj ich. V nás nič lepšieho 
nie je. Len sme prijali Božiu milosť. 

2. potreba:  
Odvážnejšie srdce

Hovorili sme o pokore. Ale samotná po-
kora nie je dostatočnou soľou a  svetlom. 
Treba pridať srdce, ktoré je stále odvážnej-
šie. Veriaci človek z Božej milosti pochopil 
základné princípy tohto sveta. Veriaci člo-
vek vie, že hriech degeneruje, deformuje, 
ničí, rozbíja Božie stvorenie, Božie princí-
py. A veriaci človek potrebuje odvahu, aby 
sa tejto degenerácii vzoprel. Odvaha je Bo-
žím darom, ktorý Boh dáva tým, ktorí žijú 
evanjeliom. Pokiaľ nás evanjelium premie-
ňa, potom budeme nielen pokorní, ale tiež 
odvážni. Budeme odvážni, pretože máme 
čo ponúknuť. 

Spomínam si, ako mi jeden človek roz-
prával, ako mu imponovala istá skupi-
na kresťanov. Citoval ich a  hovoril, že sú 
veľmi pokorní a  uvedomujú si, že nema-
jú dnešnému svetu čo ponúknuť. K  tomu 

nás určite nevyzývam. Áno, potrebujeme 
pokoru a rešpekt, ale na druhej strane od-
vahu, pretože máme čo ponúknuť. Máme 
nemenné evanjelium, ktoré oslobodzuje 
v  každej dobe a  je úžasnou ponukou pre 
každého človeka. A  tak môžeme a  musí-
me byť odvážni, pretože máme Božie slovo, 
ktoré nám ukazuje pravdu v Ježišovi Kristo-
vi. Pán Boh chce, aby sme tú odvahu použi-
li k tomu, aby sme evanjelium prinášali do 
spoločnosti. 

Prvým krokom odvahy je to, že sa ne-
zmierime s  tým, že ľudia nepoznajú Pána 
Ježiša ako svojho Spasiteľa. Z  tejto odva-
hy vyplýva misia a  evanjelizácia. Nič me-
nej sú tu i ďalšie rozmery. Potrebujeme od-
vahu, aby sme tejto spoločnosti prináša-
li Božie princípy. Potrebujeme odvahu, aby 
sme pomenovali zlo zlom a neprávosť ne-
právosťou. Nemáme na všetko rezignovať 
a prepadnúť apatii. Kresťan nie je ten, kto 
sedí a nadáva na politikov. Kresťan sa pýta: 
Bože, čo chceš, aby som v tejto situácii ro-
bil ja? Kresťan je ten, kto s odvahou i poko-
rou navrhne, aby sa na pracovisku niektoré 
veci robili inak, pretože sú nemorálne. Kres-
ťan je ten, ktorý s pokorou a odvahou uká-
že na nezastupiteľnosť rodiny a  bude hľa-
dať cesty, ako pomôcť spoločnosti, aby to 
pochopila. Kresťan je ten, ktorý ukáže na 
to, že každý má právo na život, či je to plod 
v tele matky alebo chorý dedko. Kresťan je 
ten, kto bude rozbíjať mentalitu spotreby 
a kto bude ukazovať na hladujúce zástupy. 
Kresťan je ten, ktorý bude učiť ľudí vďač-
nosti a štedrosti. Kresťan sa ozýva s poko-
rou, ale zároveň s  odvahou a  rozhodnos-
ťou. Možno sa nedostaneme do večerných 
správ alebo parlamentu. Ale tieto hodno-
ty môžeme predávať pri rozhovoroch so 
susedmi, na pracovisku, v škole. Nemlčme 

k  spoločenským udalostiam. Modlime sa 
o pokoru, odvahu a reagujme. 

Kresťan nie je ten, ktorý na zlo v spoloč-
nosti reaguje tým, že sa stiahne a vydá sa 
svojmu osudu. Kresťan nie je ten, ktorý ľudí 
nechá, nech si v tom marazme žijú a nech 
vidia, kam to speje. Kresťan nie je ten, kto 
sa škodoradostne smeje, keď vidí rútiacu 
sa spoločnosť a  s  potmehúdskym úsme-
vom hovorí: „Veď som vám to hovoril.“ Nie, 
kresťan má byť ten, kto plače nad úpadkom 
spoločnosti, kresťan má byť ten, kto boju-
je za jej obnovu a záchranu. Kresťan bojuje 
o každý záblesk svetla, o každé zrnko soli. 
Nič menej, bojujeme s  pokorou, pretože 
vieme, kto sme. Ale bojujeme s  odvahou, 
pretože vieme, kto je Boh. 

3. potreba:  
Obetavejšie srdce

Dovoľte, aby som túto myšlienku uviedol 
do kontextu apoštola Pavla, R 5, 8: „Ale Boh 
dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus 
umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Celé kresťanstvo stojí na tom, že Kristus 
sa obetoval za hriešnych. Celé kresťanstvo 
stojí na tom, že Kristus vzal na seba hriech 
druhých. Prečo? Urobil to z  lásky k  hrieš-
nikovi. A my Ho máme i v tomto nasledo-
vať. Pokiaľ evanjelium pôsobí v našom živo-
te, tak naše miesto v spoločnosti bude tým 
miestom, kedy sa obetujeme pre druhých. 
Môžeme byť pokorní a  dokonca i  odváž-
ni, ale svedectvo cirkvi bude bez slanosti 
a svetlosti, ak nebude sprevádzané schop-
nosťou obetovať sa pre druhých. Našou 
úlohou nie je sedieť pri televízore a narie-
kať, aký je dnešný svet hrozný. Našou úlo-
hou je vstať a priniesť obeť. Ježiš tu nene-
chal cirkev preto, aby sme svetu ukazova-
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li, ako tu je málo soli a svetla. Pokiaľ si ho-
voríme kresťania – kristovci – tak máme na-
sledovať príklad Ježiša Krista a priniesť do 
tohto sveta svetlo a slanosť tým, že prine-
sieme obete. Samozrejme, naše obete ne-
prinesú svetu spasenie. Naše obete ukážu 
svetu Krista. 

Dovoľte svedectvo jednej ženy, ktorú vo 
svojej prednáške spomenul pastor Tim Kel-
ler. Raz oná žena prišla k  nemu do kosto-
la a on sa jej pýtal, čo ju tam privádza. Po-
vedala mu svoj príbeh. V práci urobila veľkú 
chybu a zaslúžila si vyhodiť, ale jej šéf išiel 

za svojím šéfom a zobral to na seba. Nie že 
by klamal, ale povedal, že ju nedostatočne 
pripravil, nedostatočne motivoval, nedo-
statočne kontroloval, atď. Samozrejme, že 
to pre neho znamenalo istú stratu dobrého 
mena, možno aj viac. Žena teda za ním za-
šla a ďakovala mu a opakovane sa ho pýta-
la, prečo to urobil. Niekoľkokrát odpovedal, 
že to je predsa normálne, že tak by to me-
dzi ľuďmi malo fungovať. Ale ona to stále 
nechápala a pýtala sa. Povedal jej teda, že 
niečo podobného urobil niekto i pre neho. 
Povedal, že je kresťan a že to pre neho uro-

bil Ježiš Kristus. A z toho dôvodu sa on tak 
snaží chovať i  k  ostatným. Na to žena od-
povedala jedinou otázkou: „Kde chodíš do 
kostola? Do takého kostola chcem chodiť 
tiež.“

Evanjelium nás premieňa a stavia na pra-
vé miesto v spoločnosti, pokiaľ máme lás-
ku po vzore Kristovom a sme pripravení pri-
niesť obete. Evanjelium pôsobí, že pripisu-
jeme zásluhy druhým a  nevzťahujeme ich 
vždy len na seba. Evanjelium pôsobí, že pri-
jímame vinu miesto toho, aby sme stále 
hľadali iných vinníkov. Evanjelium pôsobí, 
že vyvýšime iných ľudí, než aby sme si iba 
my budovali kariéru. Evanjelium pôsobí, že 
ľuďom slúžime, namiesto toho, aby sme ich 
zneužívali. A takým spôsobom sa stávame 
svetlom a soľou, ktoré nie sú pod hrncom 
a v soľničke. Takým spôsobom vstupujeme 
do spoločnosti. 

Srdce, ktoré je premieňané evanjeliom, 
to je základ toho, ako byť svetlom a soľou 
v spoločnosti. Keď naše srdce bude premie-
ňané evanjeliom, potom budeme pokor-
ní, odvážni a  obetaví. A  keď takí budeme, 
bude tiež slanosť a  svetlo. A  keď tu bude 
slanosť a svetlo, potom vďaka Božej milosti 
ľudia uvidia naše dobré skutky a vzdajú slá-
vu Bohu. Túžime tiež vidieť, že sa toto stáva 
realitou? Túžime po tom, aby sme videli, že 
ľudia vzdávajú slávu Bohu? Ja po tom veľmi 
túžim a modlím sa o to. Spojme sa v tom-
to úsilí. 

Michal Klus,
farár v CZ Třinec, Sliezska evangelická cirkev 

On ti UROVNÁ chodníky 
(Pr 3, 6 )

Môže toto naozaj urobiť Boh?  Urovnať chodníky? Ktoré? Tú ces-
tu ZA mnou, ktorou som už prešiel? Môže niečo na tom zmeniť? I 
keď je všemohúci, tak toto Boh nekoná! A predsa, ON, svätý Boh 
môže  v konečnom dôsledku všetko použiť na dobré (R 8, 28).

Urovná chodníky, ktoré sú PREDO mnou?  Ako? Urobí veci za 
nás? NIE! Ale predsa sa niečo stane. Ak vo svojej stratenosti, bez-
mocnosti a úbohosti voláš k Bohu, ON odpovie na tvoje volanie. 
Nemusíš cestou života kráčať tak ako doteraz, ale tá nová cesta 
bude cestou, na ktorej  môžeš kráčať s NÍM! 

Teraz vám opíšem jednoduchú ilustráciu. Predstavte si akvá-
rium plné vody. Ak do neho vhodím kovový predmet, klesne na 
dno. Prečo? Lebo platí gravitačný zákon. (Tento pokus môžeme 
niekoľkokrát zopakovať, kovový predmet vždy klesne na dno.) 
Ak však ten istý kovový predmet priviažem napríklad k drievku 
a položím ho do vody – pláva! Prečo? Nie preto, že by prestal pla-
tiť gravitačný zákon! On platí stále! Ale uplatnil sa silnejší zákon 
o plávajúcich telesách (Archimedov zákon). 

Tak podobne je to aj s človekom, ktorý svoju dôveru zloží na 
Boha. Neprestane platiť gravitačný zákon, že sme ťahaní do hrie-
chu a pádu, ale začal platiť silnejší zákon.  Ak svoj život spojíš s Pá-
nom Ježišom Kristom, ak sa držíš tej neviditeľnej ale reálnej Božej 
ruky, ak Duch Svätý naplní tvoje srdce, v Bohu je tvoje víťazstvo. 
Kresťan má žiť život posvätenia. Apoštol Pavol v liste Rímskym 
píše: vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som ju vykonal. 
Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?  A pokračuje: vďaka Bohu, ktorý 
nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista (R 7).

Aké je teda moje miesto pred Bohom? Som na ceste, môžem 
Ho spoznávať. Spoznávam seba a svoju stratenosť. Spoznávam, 
že v Ježišovi je víťazstvo a On môže aj moju cestu života napra-
viť. Na záver poviem niečo osobné. K Pánu Bohu som sa obrátil, 
keď som mal 20 rokov. Môj život sa dovtedy  uberal nesprávnym 
smerom. V kríze duchovnej prázdnoty som začal hľadať pravdu o 
živote a spoznal som cez Ježiša Krista  riešenie pre svoj život. Je 
tomu už 32 rokov, ako Pán  Boh zmenil môj život a neľutujem ani 
jeden deň.

Výber z prednášky: Moje miesto pred Bohom 
Samuel Linkesch, farár v Košiciach
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KNIHY Svätodušný 
literárny večer

V Novom evanjelickom kostole na Legio-
nárskej ul. v Bratislave sa 19. mája uskutoč-
nil Svätodušný literárny večer. Jeho účast-
níci si vypočuli ukážky z dvoch nedávno vy-
daných publikácií za prítomnosti ich auto-
riek, Evy Bachletovej – napísala knihu Riad-
ky bytia (eV č. 5/2013, s. 28) a Jarmily Konku-
šovej – autorky knižky Ako skákať a pritom 
nespadnúť. Hoci sa prezentované publiká-
cie odlišujú svojím štýlom, obomi sa nesie 
jasné duchovné posolstvo. Nakoľko sa obi-
dve autorky zúčastňujú na cirkevnom živo-
te na Legionárskej, zborový farár M. Šefran-
ko vyjadril potešenie, že spoločenstvo zbo-
ru sa vie deliť o radosť s tými, ktorých úsilie 
Pán Boh požehnal. Súčasťou programu bola 
hudba v podaní skupiny YZOP pod vedením 
Jána Hubu. 

PREDNÁŠKA Súžitie 
kresťanstva a hinduizmu

Teológ a religionista Tomáš Avramov (Te-
ologická fakulta Jihočeskej univerzity v Čes-
kých Budějoviciach) prijal pozvanie Kolégia 
evanjelickej inteligencie VS a 17. júna v Pre-
šove prednášal o Kresťanských tradíciách v 
južnej Indii a ich súžití s hinduizmom. Ako 
ste si mohli prečítať v  cestopise v májovom 
eVýchode (s.12 – 15), história kresťanstva 
v Indii siaha až do 1. storočia n. l., kedy ho 
tam podľa tradície priniesol apoštol Tomáš. 
Kresťanské spoločenstvo sa pokojne vyví-
jalo predovšetkým v južnej Indii a prebera-
lo mnohé sociálne a kultúrne zvyky hindu-
izmu až do príchodu európskych misioná-
rov v 16. storočí. Tí so sebou priniesli mno-
hé zmeny a v súčasnej južnej Indii nájdeme 
niekoľko tradičných cirkví, katolíckych, or-
todoxných, ako i luteránsku cirkev, ktoré sa 
všetky hlásia k tomášovskej tradícii a záro-
veň ukazujú aj svoju otvorenosť voči ostat-
ným náboženstvám Indie, rozmanitosť a bo-
hatosť kresťanstva.

ŠKOLY „Evanjelická republika“

Začiatkom júna sa žiaci a učitelia Evanjelic-
kej základnej školy v Prešove na pár dní stali 
súčasťou „Evanjelickej republiky“ v Škole v prí-
rode v Tatranskej Lomnici. Žiaci, teda „občania“ 
a učitelia – „ministri“ mali pravidlá pobytu za-
kotvené vo vlastnej Ústave, denne znela špeci-
álna hymna a národný tanec. Občanom Evan-
jelickej republiky sa žiaci stali prevzatím špe-
ciálneho občianskeho preukazu. Popri pozná-
vacích výletoch do okolia sa zúčastnili na bib-
lickom putovaní spojenom s hľadaním pokla-
du alebo na tzv. indiánskom dni, kedy si vyrá-
bali indiánske čelenky, náhrdelníky, tomahaw-
ky, totem a pri večernej opekačke „fajčili“ faj-
ku mieru. Na učenie im poslúžil pracovný zošit, 
špeciálne vypracovaný pre potreby občanov 
Evanjelickej republiky. Počas posledného gala-
večera republiku navštívil jej prezident – Mari-
án Damankoš, riaditeľ EZŠ, ktorý žiakom odo-
vzdal certifikáty.

POZÝVAME Modlitba

Prípravný výbor duchovno-rekreačných 
stretnutí sestier Evanjelickej aliancie pozý-
va na ich 18. ročník, ktorý sa tento rok bude 
konať v Domove J. A. Komenského v Račko-
vej doline. Duchovno-rekreačné stretnutie 
sa začne v stredu 25. septembra a bude po-
kračovať do nedele 29. septembra. Tohto-
ročná téma Modlitba – sa bude odvíjať od 
ústredného verša z Knihy žalmov 141, 2. 
Popoludnia budú môcť účastníčky využiť 
na rozhovory, prechádzky v tatranskej prí-
rode, rehabilitačné cvičenie či masáže a 
kreatívnu tvorbu. V prípade záujmu je po-
trebné sa prihlásiť najneskôr do 10. sep-
tembra. 

Podrobnejšie informácie o stretnutí, ce-
nách a možnostiach ubytovania na adrese: 
RNDr. Kukučková Dagmar, Bridlicová 13, 841 
07 Bratislava 49, tel. 02/64 53 81 14, 

 mobil: 0910/572 641
 email:dagmar.kukuckova@btm.sk

MISIA Misia Ukrajina

Už po piatykrát pripravil Evanjelický cir-
kevný zbor v Martine v spolupráci s  Biblic-
kou školou misijný tábor pre deti na Ukraji-
ne, konkrétne v dedine Novogradovka. Pred 
odchodom na Ukrajinu sa 9-členný tím stre-
tával pri spoločnom štúdiu evanjelia, aby 
sa pripravil na to, čo Boh bude cez nich me-
dzi ukrajinskými deťmi konať. Pred cestou 
prijal požehnanie v evanjelickom kostole 
v Martine. Dnes je už misijný tím opäť doma 
na Slovensku a svoju službu deťom na Ukra-
jine zhodnotil nasledujúco: „Misia na Ukra-
jine bola požehnanou službou. Tábor nav-
štívilo viac detí, ako sme očakávali.“ Ak by 
ste chceli túto formu zahraničnej misie aj 
materiálno-finančne podporiť, príspevky za-
sielajte na účet: 2620027203/1100, variabil-
ný symbol 5.

DIAKONIA Beh pre život 
v Kandaháre

Do tohtoročného Behu pre život, kto-
rý organizuje Nadácia Výskum rakoviny, sa 
okrem 6 miest na Slovensku zapojili aj vo-
jaci v Kandaháre. Iniciátorom akcie boli Ma-
rián Bodolló, vojenský duchovný a psycho-
lóg Lukáš Vlachovič: „Chceli sme ňou ukon-
čiť naše šesťmesačné pôsobenie v Afganis-
tane a okrem spomienok na službu a odlú-
čenosť od rodiny vytvoriť v našich mysliach 
aj čosi pozitívne.“ V sobotu ráno, keď sa tep-
lota šplhala v tieni na 33⁰C, 16 profesionál-
nych vojakov zabehlo štyri kilometre. O čo 
im išlo? „Chceli sme podporiť myšlienku po-
moci tým, ktorí sami bežať nedokážu, lebo 
im to zákerná choroba znemožnila,“ uvied-
li organizátori. Za vyzbierané peniaze Nadá-
cia zakúpi unikátny prístroj NanoSight, kto-
rý umožní pochopiť „dorozumievanie“ zdra-
vých buniek s nádorovými a pomôže pri vý-
voji nových diagnostických metód pri onko-
logických ochoreniach.
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Život kresťana by mal byť oknom, cez 
ktoré ľudia vidia Ježiša Krista. Kto alebo 
čo bolo oknom, cez ktoré ste Ho začali 
vnímať Vy osobne? 

Tým oknom bol pre mňa obraz modlia-
ceho sa Pána Ježiša, ktorý visel nad poste-
ľou mojich starých rodičov v  Kokave nad 
Rimavicou. Ich dom s dvorom, kde teraz 
bývajú moji rodičia, vrátane spomínané-
ho obrazu, figuruje na prvej strane „knihy“ 
mojej pamäte (k tomu sa ešte v tomto roz-
hovore vrátim). Mohol som mať 3 – 4 roky. 
Pri stole v tej istej miestnosti sťa by hrdin-
ka Kraskovej básne Nedeľný večer sedáva-
la zhrbená, zohnutá (od roboty a  reumy) 
nad Kralickou Bibliou moja prastará mama. 
Takto mám v hlave poukladané prvé impul-
zy mojej viery s  odstupom rokov. Keby sa 
to nebolo odohrávalo na začiatku tzv. nor-
malizácie, možno by som bol dnes kňazom. 
A možno, paradoxne, ateistom. 

Tohto roku si pripomíname okrúhle 
výročie narodenia teológa a filozofa S. 
Kierkegaarda (viac v článku Romana 
Králika na s. 26 – 27), pre ktorého bola 
Biblia neoceniteľným listom lásky 
nebeského Otca svojim deťom. Pozeráte 

sa na Bibliu podobným spôsobom? 
Tú hrubú Bibliu mojej prastarej mamy 
som občas ako zvedavé dieťa otvoril, ale 
jazyku Kralickej Biblie, s charakteristickým 
archaickým typom písma, som vôbec 
nerozumel. Vtedajší režim, zvlášť v Gemeri 
– Malohonte, čítaniu Biblie rozhodne 
neprial. Preto som sa ku nej opäť dostal 
až pred vyše dvadsiatimi rokmi. Najprv 
to bolo čítanie občasné, bez akéhokoľvek 
systému. A pravdu povediac, mnohým 
zložitejším starozmluvným súvislostiam 
som vôbec nerozumel. No príklady pre 
dnešného človeka som tu nachádzal. 
Samozrejme, hutnejší popis týchto 
návodov, platných aj pre dnešný život, 
nachádzam v evanjeliách, Skutkoch 
apoštolov či Pavlových listoch.

Moja súčasnosť je už tesnejšie spojená 
s  Písmom. Keby som však povedal, že ho 
otváram každý deň, klamal by som. Darí sa 
mi to hlavne v  nedeľu. Precíznejšie a dlh-
šie každú druhú, keď si pripravujem úvod 
k nášmu pondelkovému spoločenstvu mu-
žov, ktoré začínam svedectvom o  tom, čo 
najviac posilnilo moju vieru v  medzičase 
našich stretnutí. K nemu vždy pripájam ci-
tát z Písma. 

V rozhovore pre júnové číslo eVýchodu 
Ondrej Kolárovský, farár zboru Košice-
Terasa uviedol, že dlhá je cesta, kým 
ľudia prejdú od poznania: „viem, že tam 
nejaký zbor je“, cez „chodím tam“ až k „je 
to aj môj zbor“. Trvala dlho aj Vaša cesta 
do spoločenstva nitrianskeho zboru? Za 
akých okolností sa stal Vaším zborom?

Čo sa týka môjho vzťahu k  nitrianske-
mu zboru, lepšiu formuláciu, ako vyjadril 
brat farár Kolárovský, by som nikdy nena-
štylizoval. Presne vyjadruje moju cestu. Po-
čas vysokoškolských štúdií v Nitre som ve-
del, že tu evanjelický zbor je. V  tom čase 
som sa však spoliehal na individuálnu vie-
ru, bez spoločenstva. A hlavne, priznávam, 
bál som sa. Viackrát som odmietol vstup do 
komunistickej strany s  rôznymi výhovor-
kami. Už to bolo dosť odvážne. Keby ma 
k tomu videli chodiť do kostola, asi by som 
to mal spočítané. A bola by to škoda, štú-
dium zootechniky ma veľmi bavilo. 

Ondrejom Kolárovským vyslovené „cho-
dím tam“, pre mňa po ukončení školy a vo-
jenčiny platilo asi 8 rokov. To sme už bý-
vali v  Nitre. Služby Božie som navštevoval 
takmer každú nedeľu, sedával som vždy 

Nastal čas otvoriť sa okoliu
Ján Huba, dozorca cirkevného zboru v Nitre:  
„Ide nám o každé kresťanské srdce.“

S manželkou počas dovolenky na sopke Etna 
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v  poslednom rade na „chóruse“ a  z  „po-
vzdálí“ som sledoval dianie v  cirkevnom 
zbore. Akási izolovanosť od diania v zbore 
pre mňa platila aj po prihlásení mojej rodi-
ny za evidovaných členov nitrianskeho cir-
kevného zboru. Plnil som si len základné 
povinnosti (platenie cirkevného príspev-
ku, ofery). 

Určitý zlom nastal, keď som sa dozve-
del, že zbor má problémy s úhradou dlžôb 
za výstavbu nového chrámu. Šiel som do 
banky a dal trvalý príkaz na mesačné plat-
by na účet cirkevného zboru. Zaujímal som 
sa o jeho  finančnú situáciu. Svojich synov 
som okrem detskej besiedky začal vodiť aj 
na iné podujatia pre deti. Na jednej zo „šar-
kaniád“ mi pán farár Eľko navrhol tykanie. 
Je pre mňa výnimočnou osobnosťou a bol 
to impulz pre môj posun z poslednej lavice 
chrámu bližšie k zboru. Ale posun postup-
ný. Nitriansky zbor sa v zmysle vyššie uve-
deného delenia brata Kolárovského poma-
ly stával „mojím“ zborom. Písal sa približne 
rok 2000. 

Odvtedy uplynulo 13 rokov a dnes 
spolu so zborovým farárom Ivanom 
Eľkom tvoríte predsedníctvo 
cirkevného zboru v Nitre. Podľa 
názoru Vám blízkych ľudí ste tvorivým, 
aktívnym, inovatívnym a múdrym 
človekom, úspešným nielen vo svojej 
profesii. Funkciu zborového dozorcu 
nevykonávate iba popri svojom 
povolaní, ale zároveň s ním. Pamätáte 
si, za akých okolností ste prijali funkciu 
zborového dozorcu? 

To, čo o  mne hovoríte v  úvode otázky, 
treba dať na správnu mieru. Keby som žil 
v  19. storočí, možno by ma považovali za 
povaľača. Dnes niekomu asi pripadám ak-
tívny. Ale porovnávacia báza sa posunula 
veľmi nízko. Tvorivosť, aktivita a  inovatív-
nosť sú dnes skôr terčom výsmechu či po-
chybností a prípadný následný úspech čas-
to vedie k  závisti či nenávisti. Dnešný člo-
vek sa stará hlavne o to, aby sa bez veľkej 
námahy a zbytočných aktivít mal dobre on 
a jeho najbližšia rodina. Aspoň takto to cí-
tim. 

Samozrejme, vďaka Pánu Bohu mám 
vo  svojom okolí ľudí aktívnych. Vo viaczá-
prahu s nimi sa mi dobre ťahá. Je to tak aj 
v  cirkevnom zbore, kde tento viaczáprah 
funguje pomerne úspešne. Aj keď, samo-
zrejme, tých ťahúňov by i tu mohlo byť ešte 
viac... 

Zborovým dozorcom som sa stal v  ob-
dobí, keď mal náš zbor – vďaka mojim 
predchodcom vo funkcii, všetky zásad-
né otázky vyriešené (rok 2009). Mali sme 
cirkevníkmi obľúbeného farára, moderný 
kostol, nový organ, vysokú účasť na boho-
službách,  funkčné presbyterstvo a  zabeh-
nutú činnosť spoločenstiev, úspešný spe-
vokol. Veľa sme predtým dostali, nastal 
čas začať dávať, otvoriť sa so službou lásky 

a zvesťou evanjelia okoliu. Ako novo zvo-
lený dozorca som si stanovil dva hlavné 
ciele. Prvým bolo založenie zborovej dia-
konie a naštartovanie spoľahlivej opatro-
vateľskej služby, založenej na viere v Pána 
a láske k blížnemu.

Zborová diakonia

Prvý cieľ sa Vám podarilo naplniť – 
momentálne sa nitrianska zborová 
diakonia stará o 11 klientov. Prečo 
považujete práve sociálnu službu za 
dôležitú? Vnímate dostatočnú podporu 
zo strany štátu?

Na túto otázku zvyknem odpovedať 
takto: „Predstavte si, že máte v  ruke dik-
tafón a  pýtate sa v  uliciach Prešova, Ko-
šíc, iných slovenských či európskych miest 
a  obcí ľudí, aká je podľa nich úloha cirkvi 
v  súčasnosti, resp. blízkej budúcnosti. Asi 
veľa odpovedí by hovorilo o tom, že cirkvi 
by mali pomáhať tým, ktorí sú na pomoc 
odkázaní. Čiže ľudia priamo po diakonii vo-
lajú. Na jej dôležitosť z pohľadu očakávaní 
spoločnosti reálne upozornil v jednej z ne-
dávnych ankiet Cirkevných listov i  biskup 
Východného dištriktu Slavomír Sabol. Tak-
že diakoniu považujem za dôležitú a určite 
by mala byť viac cenená zo strany štátu. Na 
tomto mieste musím pochváliť mesto Nitra, 
ktoré podporuje našu opatrovateľskú služ-
bu finančne i morálne. Ďalší rozmer diako-
nickej služby vidím v  tvorbe pracovných 
príležitostí. Môže byť niečo krajšie, ako keď 
sa staráte o starkých a pritom dávate prácu 
a chlieb mladým? 

Keď hovoríme o zborovej diakonii, asi 
by bolo dobré vyzdvihnúť nasadenie 
zamestnancov, ktorí mnohé hodiny 
odpracujú ako dobrovoľníci, bez nároku 
na finančnú odmenu. Máte predstavu, 
akým spôsobom by ste chceli túto službu 
v budúcnosti rozšíriť? 

Nasadenie našich zamestnancov mu-
sím, a robím to veľmi rád, naozaj vyzdvih-
núť. Prácu odvádzajú skutočne srdcom. 
Riaditeľ našej diakonie, Milan Slezák, je 
Božím darom pre náš cirkevný zbor. Verím, 
že vďaka jeho nasadeniu nám počet spo-
kojných klientov bude naďalej rásť. Ako 
požehnanie pociťujeme tiež dobrú spolu-
prácu s celocirkevnou Evanjelickou diako-
niou so sídlom v Bratislave. S jej riaditeľom 
nás spája rovnaké krstné meno a priezvis-
ko. K Pánu sa obraciame s prosbami o po-
žehnanie nášho ďalšieho zámeru – mož-
nosti prevádzkovať vlastné zariadenie so-
ciálnej starostlivosti. A  ďakujeme za fi-
nančnú podporu z projektu Hoffnung für 
Oesteuropa a  finančnú podporu našich 
priateľov z  Naperville. Spojenie týchto 
prostriedkov a  peňazí, získaných asigná-
ciou časti dane nášmu občianskemu zdru-
ženiu, nám umožnilo objednať špeciálny 
automobil na prevoz osôb na invalidnom 
vozíku. Mali by sme ho získať v najbližších 
týždňoch. 

Občianske združenie

Spomenuli ste dva ciele, ktoré ste si pri 
nástupe do funkcie zborového dozorcu 
vytýčili. Prvým bola zborová diakonia, 
aká je teda druhá méta? Možno už tiež 
vidieť jej výsledky?

Druhým cieľom bolo zlepšiť marketing. 
Aké ovocie to prináša? Od založenia Ob-
čianskeho združenia Pavla Valáška a Evan-
jelickej zborovej diakonie sme mali mnoho 
telefonátov, emailov, ako i  osobných náv-
štev z iných zborov, kde uvažujú nad zača-
tím podobnej činnosti. Mnohým sme dali 
cenné rady. Kto by o  nás vedel bez účin-
ného marketingu? Takže sa ho nebojme. 
Ak sa zmení financovanie cirkví a  jedným 
zo zdrojov ich príjmov bude asignácia čas-
ti dane, účinný marketing bude nevyhnut-
ný. Ale pozor – treba s ním začať už dnes. 

O združení Pavla Valáška, na ktoré je 
možné asignovať 2 percentá dane, sme 
krátko informovali aj v marcovom čísle 
eVýchodu. Čo cirkevný zbor viedlo k jeho 
založeniu? 

Občianske združenie Pavla Valáška 
(OZPV) pri našom cirkevnom zbore bolo 
založené v  roku 2006. Ďakujem všetkým, 
ktorí s  touto myšlienkou prišli. Ja som na-
stúpil už do rozbehnutého vlaku, keďže 
zborovým presbyterom som sa stal začiat-
kom roku 2006. K založeniu OZPV nás do-
tlačila legislatíva. Táto nedáva možnosť cir-
kevným zborom prijímať časť dane v rám-
ci asignácie. 

Po kom bolo združenie pomenované? 
Občianske združenie nesie meno Pavla 

Valáška, ktorý bol prvým farárom CZ Nitra 
a pôsobil tu 45 rokov. A to 45 rokov pre cir-
kev v novodobej histórii najhorších. Voľba 
názvu združenia bola preto jednoznačná. 
Veľkou oporou združenia, ako aj cirkevné-
ho zboru, bola manželka pána farára Anna 
Valášková, vzácna žena pre všetkých nit-
rianskych evanjelikov. I  mne veľmi pomá-
hala pri nástupe do funkcie zborového do-
zorcu. Ako? Jej milým úsmevom, keď som 
hovoril niečo rozumné. Snažil som sa, aby 
jej nikdy nechýbal. Už vyše roka cítime, ako 
veľmi nám táto skvelá žena chýba.

Aké konkrétne projekty ste 
z vyzbieraných prostriedkov podporili? 
Prečo by ľuďom malo záležať na tom, aby 
sami rozhodli o tom, kam poputuje časť 
ich dane a každoročne si vybrali projekt, 
ktorý podporia? 

Financie z  asignácie daní, ktoré OZPV 
posúva na činnosti cirkevného zboru, sú 
akousi štvrtou – pevnou nohou financova-
nia našich činností. Nie sme v Nitre ďaleko 
od stavu, keď sa cirkevný príspevok, ofery, 
milodary a  peniaze z  asignácie dostávajú 
do pomeru 1:1:1:1, čo sa týka objemu na-
šich príjmov. Je stabilizujúce stáť na 4 no-
hách. Čo sa týka využitia peňazí z asignácie, 
prijali sme uznesenie, že 80 % asignovanej 
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sumy by malo smerovať na podporu Evan-
jelickej zborovej diakonie.

Pod záštitou občianskeho združenia ste 
vydali knihu Jarmily Konkušovej Ako 
skákať a pritom nespadnúť (viac o knihe 
a jej autorke prinesieme v najbližších 
čísla eVýchodu, pozn.). Prečo ste sa 
rozhodli knižne vydať práve toto dielo? 

Začnem slovami brata farára Eľka o  au-
torke knihy v  jeho recenzii: „Takéto inte-
ligentné, nadané, sympatické dievčatá 
sa v  živote môžu vybrať mnohými smer-

mi. A je to práve ten typ ľudí, ktorí by vie-
ru v Ježiša Krista vôbec nemali potrebovať, 
pretože netrpia žiadnym životným ‘postih-
nutím‘. Jarka je však človek úprimne veria-
ci v  Pána Ježiša Krista. A  prežila radosťou, 
tvorivosťou, aktivitou a  zmyslom naplne-
nú mladosť.“ Nuž povedzte úprimne, keby 
Vám takáto autorka priniesla kvalitný, čita-
teľsky a duchovne pútavý rukopis, nevyda-
li by ste ho? 

Ako by ste sám odpovedali otázku – ako 
skočiť tak, aby som pritom nenarazil?

Aj som odpovedal – pragmaticky, ako 
zvyknem – okamžite som urobil potrebné 
kroky na vydanie tohto milého diela. 

Život v zbore

Evanjelická cirkev pomaly nadobúda 
povesť cirkvi žien, nakoľko čo do počtu 
členov i z hľadiska účasti na zborovom 
živote majú práve ženy prevahu. O to 
viac vystupuje do popredia potreba 
povzbudiť mužov, aby prevzali svoju 
zodpovednosť za duchovné vedenie 
v živote cirkvi i rodín. Môžu byť pritom 
nápomocné stretnutia mužov, ktoré ste 

spomenuli už v úvode a na ktorých ste 
pravidelným účastníkom? 

Keď som prítomný na službách Božích 
v Kokave nad Rimavicou, či v iných zboroch 
na dedinách, vidím tam jednoznačnú pre-
vahu žien. Aj aktivity evanjelickej cirkvi sú 
viac orientované na ženy. Preto oceňujem 
myšlienku nášho zborového farára Ivana 
Eľka – založiť spoločenstvo mužov. Od sep-
tembra 2012, keď sme sa začali stretávať 
každý druhý pondelok, som chýbal iba raz. 
Ďakujem za to mojej manželke. Hoci neži-
je životom aktívnej cirkevníčky, má pocho-

penie pre moju službu v cirkvi, podporuje 
nami organizované podujatia. Celý chod 
našej domácnosti je na jej pleciach. 

Kto je pre vás mužským vzorom? 
Keby ste sa pýtali na môj ženský vzor, 

bola by to moja manželka. Ale pýtate sa 
na vzor mužský. Spomeniem hneď tri. Môj 
otec mi je vzorom v  pracovitosti (presne 
to vystihuje Pavlov 2. list Tesalonickým, 3. 
kapitola, verše 8 a 9, prečítajte si ich). Du-
chovným príkladom mi je náš brat farár 
Ivan Eľko. Od neho sa učím i ústnemu a pí-
somnému prejavu. V profesii agrárneho vý-
skumníka ako vzor spomeniem dlhoroč-
ného riaditeľa a  zakladateľa Výskumného 
ústavu živočíšnej výroby v  Nitre profesora 
Jána Plesníka. Rád by som sa priblížil  jeho 
humanistickým ideálom a  jedinečnému 
zmyslu pre humor. 

V máji sa opäť konala Noc kostolov – 
projekt, ktorý na Slovensku odštartoval 
odvolaný trnavský arcibiskup Róbert 
Bezák. Zapojili sa do neho aj nitrianski 
evanjelici – máte s ním teda pozitívnu 
skúsenosť? 

Ako odpoveď na túto otázku zacitujem 
z môjho úvodníka v aktuálnom letnom vy-

daní nášho zborového časopisu Otvore-
ná náruč: „Brat farár Eľko počas ekumenic-
kej bohoslužby v chráme sv. Emeráma, kto-
rá otvorila Noc kostolov v Nitre, poďakoval 
predstaviteľom mesta za to, že primäli cirkvi 
k otvoreniu sa obyvateľom mesta. Dá sa po-
vedať, že umne zasiahli do misijného posla-
nia cirkvi. Tí, ktorí ste sa na podujatí zúčast-
nili (či hlavne tí, čo ste o ňom len matne po-
čuli), môžete namietať: ‚Veď tých ľudí počas 
večera a noci do nášho kostola až tak veľa 
neprišlo. Načo toľké starosti s  organizova-
ním.‘ Áno, opticky a  štatisticky návštevní-
kov neboli húfy. No keď si predstavím, koľ-
ko literatúry (Nových zmlúv, Jánovho evan-
jelia, letáčikov o našej zborovej diakonii) si 
zobrali, razom mením názor. A  pritom, ak 
sa vrátime k výročnej správe brata farára na 
tohtoročnom zborovom konvente, ide nám 
o každé kresťanské srdce.“ 

Ste iniciátorom nového dizajnu 
a obsahu zborovej webovej 
stránky, obnovenia vydávania časopisu 
Otvorená náruč. Sám ste vydavateľom 
niekoľkých kvalitných mesačníkov 
s agrárnou tematikou. Myslíte si, že sa 
pomaly končí éra printových médií a 
časom ich vytlačia internetové formáty? 

Odpoviem stručne. Keď sa chcem dozve-
dieť, kedy a aké zaujímavé podujatia sa or-
ganizujú v  našej cirkvi, pozriem si webo-
vé stránky. Keď si chcem prečítať kvalit-
nú homíliu či rozhovor, siahnem po niek-
torom z printových médií. Čítam ich v po-
koji, najradšej v  posteli. Tam zatiaľ s  note-
bookom nechodím. Papier má svoju vôňu 
a noblesu. 

Zbor vyhlásil zbierku na zriadenie 
predajne kresťanskej literatúry. V akom 
štádiu je tento projekt? Prečo by bolo 
dobré, aby evanjelici v Nitre mali vlastnú 
predajňu?

Už som spomenul záujem o  kresťanskú 
literatúru počas Noci kostolov. Priestor, kde 
chceme predajňu zriadiť, je otvorený do 
ulice, po ktorej chodí množstvo ľudí. Prista-
vujú sa pri našich plagátoch, ktorými po-
zývame na časté zborové akcie. Nuž verí-
me, že vstúpia i do predajne. Radi by sme 
tu urobili aj kútik, kde bude možné pri čaji 
či káve diskutovať. Víziou sú aj diskusné li-
terárne podujatia. Uvidíme, ako nás pove-
dú cesty Božie... 

Evanjelický zbor v Nitre má viac ako 1300 
evidovaných členov. V čom vidíte výhody 
a slabiny práve mestského cirkevného 
zboru?

Výhodou sú ohromné možnosti, ktoré, 
keď sa chce, môžu byť cirkevníkom ponú-
kané. Nevýhodou je anonymita, s tým sú-
visiaci väčší rozdiel medzi počtom ľudí hlá-
siacich sa k cirkvi pri sčítaní a tých, ktorí sa 
prihlásia i za členov cirkevného zboru. Aj 
tu sa snažíme marketingovo pôsobiť. No 
a anonymita neprospieva ani percentu vý-
beru cirkevného príspevku od členov zbo-
ru. I tu sa snažíme konať a priblížiť sa k hra-

Gratulácia najlepším poľnohospodárom v  súťaži NAJ slovenský chov 
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nici 90 %, ktorú malé dedinské zbory vyso-
ko prekračujú. 

Profesia 

Ste agrovýskumník, vydávate šesť 
formátovo nevídaných časopisov 
s agrotematikou, organizujete 
a moderujete odborné konferencie. 
Čím si vás získala práve agrárna 
oblasť nakoľko, že sa jej venujete 
ako celoživotnej profesii? Ktoré 
z problémov v tejto oblasti považujete za 
najpálčivejšie? 

Vrátim sa k odpovedi na prvú otázku a ku 
knihe mojej pamäte, ktorú nosím v mysli. 
Ako som už spomenul, na jej prvej strane fi-
guruje dom mojich starých rodičov a obraz 
modliaceho sa Pána Ježiša nad ich poste-
ľou. No prvé, čo si v živote pamätám, je ob-
raz z ich dvora. Stojím tam ako malé dieťa 
pri rodičoch a pozerám, ako starý otec „ši-
kuje“ za reťaz kravu. Kravičky a teliatka mi 
učarovali. Motal som sa okolo nich celé det-
stvo i mladosť. Zootechniku som študoval 
s  nadšením a  po skončení štúdia som za-
čal pracovať vo Výskumnom ústave živo-
číšnej výroby v Nitre. Už 24 rokov sa venu-
jem šľachteniu hovädzieho dobytka. Samo-
zrejme, ako vydavateľa odborných časopi-
sov ma zaujíma kompletné dianie v  agro-
sektore. 

Čo považujem v tejto oblasti národného 
hospodárstva za najpálčivejšie? Existenciu 
agrárnych dotácií a ich rôznu výšku v jed-
notlivých krajinách. 

Raz v roku odovzdávate ceny najlepším 
chovateľom a pestovateľom na 
Slovensku. Venujete sa aj sám popri 
šľachteniu dobytka pestovateľskej 
činnosti? Prečo je dôležité aspoň 
symbolicky oceniť tých, ktorí agrárnemu 
sektoru zasvätili celý život? 

S  manželkou sa staráme o  8-árovú zá-
hradu neďaleko Nitry. Volám ju roľa, kvôli 
pocitu, že som gazda. Pri dome máme ne-
veľkú, ale krásnu vždy kvitnúcu záhradu 
a v dome lenivého kocúra.

Poľnohospodárstvo je drina, o  zviera-
tá sa treba poctivo starať 24 hodín den-
ne. Preto sa vždy veľmi teším, keď roľníkov 
oceňujeme. Je to výnimočná udalosť, koná 
sa v krásnom prostredí (tento a minulý rok 
v  zrekonštruovanom kaštieli Chateau Ap-
pony) za prítomnosti najvyšších predstavi-
teľov agrosektora. Na tieto podujatia cho-
dia celé rodiny, tento rok si pre ocenenie 
prišli rodičia s  8-mesačným synčekom. Aj 
jemu chceli dopriať radosť zo vzácnej chví-
le. 

Zvládate z časového hľadiska skĺbiť 
svoju prácu, službu v zbore a rodinný 
život?

Z toho, čo spomínate, najviac trpí rodin-
ný život. Ak nám dá Pán Boh život a zdra-
vie, budem sa snažiť to, čo som nestihol 

dať svojim dvom synom, venovať vnúča-
tám. A manželke na dôchodku. Už sa naň 
teším. 

Aktuálne dianie

Médiami prebehla správa, že Chorváti 
si petíciou vybojovali na budúci rok 
referendum o ochrane rodiny ako 
zväzku muža a ženy. K zmätku v tejto 
otázke prispievajú aj sami duchovní, 
napr. anglikánska biskupka, ktorá 
v kázni označila postoj apoštola Pavla 
v otázke homosexuality za bigotný 
a zlomyseľný. S ktorým z týchto názorov 
sa stotožňujete?

Môj pohľad je asi takýto. To, čo sa dialo 
v  minulosti, že do manželstva vstupovali 
muž a žena, z ktorých jeden bol homose-
xuál, len pre to, že sa patrilo žiť v manžel-
stve muža a ženy a následne trpeli obaja aj 
ich deti, bol jeden neželaný extrém. Druhý 
extrém je, keď pomaly nepočúvame o  ni-
čom inom, len o zväzkoch homosexuálov. 
Viem si napríklad predstaviť homosexuál-
neho biskupa, pričom o jeho homosexuali-
te by nikto okrem neho nevedel. Žil by sám 
a poctivo slúžil cirkvi. 

Evanjelici každoročne zaznamenávajú 
pokles – čo by podľa Vás napomohlo 
tomu, aby sa tento nelichotivý trend 
zastavil?

O  tom, že evanjelická cirkev existuje, vie 
spoločnosť čoraz menej. Slová v učebniciach 
literatúry o evanjelických farároch sú asi je-
diným, s čím sa našinec stretáva. A žiaci, na-
príklad v Nitre si myslia, že evanjelický zna-
mená čosi podobné ako piaristický či františ-
kánsky. O  reformácii nemá väčšina ľudí ani 
poňatia. A my sa zatiaľ sporíme o tom, čo je 
ešte luteránske a čo nie. A ústi to do takých 
extrémov, ako úvaha, či kúrenie v zime v na-

šich kostoloch nie je nejakou odchýlkou od 
evanjelickej tradície. Skúsme sa pozerať ne-
zaujato okolo seba. Vnímajme, čo naprí-
klad robia naši bratia rímski katolíci v mes-
tách pre svojich veriacich, pre deti a mládež. 
Pozorujme gestá a  činy pápeža Františka. 
A  bez predsudkov o  tom bratsky diskutuj-
me. A  skúsme napredovať. Pomaličky, citli-
vo, nenarúšajúc to dobré, čo je v našej cirkvi. 

V tomto roku uplynie 1700 rokov od 
vydania Milánskeho ediktu, kedy sa 
z cirkvi, prenasledovanej sekty, stala 
štátom akceptovaná inštitúcia. Myslíte si, 
že jej to viac prospelo alebo uškodilo?

Prenasledovanej sekte sa nežije dobre. 
Pán Boh si svoje ovečky ochránil. Robí to 
stále. To jej prospieva. Štát ju môže len ak-
ceptovať a v závislosti od svojich záujmov 
viac či menej podporovať. Ale vieru neza-
chráni.

Pred nami sú prázdniny – ako ich 
strávite? Na čo sa tešíte?

Dúfam, že sa mi podarí dlho odkladané 
maľovanie interiérov nášho domu presu-
núť až na september. Potešil by som sa pár 
dňom stráveným s rodinou v Rakúsku. Mi-
lujem tamojšie krásne pasienky s hovädzím 

dobytkom. Páčia sa aj manželke, dokonca i 
synom. Tak to snáď vyjde. A keďže manžel-
ka miluje more, aj to by som jej rád doprial. 

V lete sa budú konať Misijné dni v L. 
Mikuláši s témou Quo vadis? Kam 
kráča, resp. by mali kráčať kresťania 
a cirkvi v dnešnej dobe, bez ohľadu na 
konfesionálne zaradenie? 

Kresťania by mali byť plní radosti, že 
môžu žiť v tejto časnosti a kráčať k večnosti. 

Za rozhovor ďakuje: E. Mihočová

Pri odovzdávaní pozdravu od nitrianskych cirkevníkov odchádzajúcemu farárovi K. Grafovi  
v partnerskom zbore Oberlenningen 
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Cesta do Košíc bola pre mňa cestou do-
mov. Tešila som sa, že sa opäť na chvíľu vra-
ciam tam, kde som prežila svoje detstvo; 
ku koreňom. Krátko pred Košicami sa spus-
til hustý dážď. A  hoci zvyknem byť uhun-
draná, keď prší, v  to piatkové popoludnie 
čosi „nefungovalo“ ako obyčajne... V  mys-
li sa mi preháňali manželove láskavé slová, 
nie upršané myšlienky na dáždniky, mlá-
ky na chodníkoch a  premočené topánky. 
„Keď prší dážď, prší na nás z neba požehna-
nie,“ povedal. A mňa premkol zvláštny pocit 
očakávania z toho, ako na nás bude Boh aj 
tento víkend pracovať. 

Piatok, 3. mája 

Začíname 

Už v  úvodnej časti programu konferen-
cie Slovenského evanjelizačného stredis-
ka (EVS) s názvom „Držím ti miesto“ sa roz-
dávali ceny! Jednu z  nich dostal najstar-
ší účastník konferencie, 82-ročný brat dia-
kon zo Sliezska. Ďalšia cena potešila Ľubo-
míra Ďuračku, farára v  Novom meste nad 
Váhom, ktorý ju získal za účasť na všetkých 
15 - tich konferenciách EVS. Darček dosta-
la aj sestra Evka Balážová, prvá prihlásená 
účastníčka konferencie. Najväčšiu vzdiale-
nosť od Košíc musel pre účasť na konferen-
cii zvládnuť Don Richman (USA), ale „keďže 
nevie čítať slovenské knihy“, cenu prevzala 
Anna Valentová, sestra farárka zo Sliezska, 
čo je druhé najvzdialenejšie miesto, odkiaľ 
prišli hostia do Košíc. 

Počas konferencie sme mali za cieľ pre-
mýšľať o tom, kde sme a kde je naše miesto 
v  rodine, cirkevnom zbore, spoločnos-
ti a pred Bohom. Hneď úvodná scénka ma 
nechala vo vážnej otázke – keď za nás Ježiš 
zaplatil; keď zaplatil za každého; keď nám 
drží miesto blízko pri sebe; keď volá a čaká 
nás... prečo všetci neprišli? 

Curt Westman, 
Nórsko: Ako do 
neba, keď nie som 
dokonalý? 

Prvú prednášku otvoril Curt Westman, 
evanjelický farár žijúci v  Nórsku, radost-
ným posolstvom: Pán potešuje svojich na-
sledovníkov, keď vo svojom Slove hovo-
rí, aby sme sa nestrachovali, ale práve na-
opak, verili v Boha a v to, že v Jeho dome 
je mnoho príbytkov. Kristus nám už pri-
pravil miesto, „aby sme aj my boli tam, 
kde je On“ (J 14, 1 – 3). V štrnástej kapito-
le Evanjelia podľa Jána je to vôbec po pr-
výkrát v  Biblii, kde Boh hovorí o  tom, že 
nás vezme na iné, nie obyčajné miesto – 
na miesto, ktoré pripravil práve nám. Po-
vedané moderným jazykom – dozvedáme 
sa, že Kristus nás vezme tam, kde nám už 
rezervoval miesto. 

Peter, jeden z dvanástich, sa ďalej v bib-
lickom texte usiluje zistiť, kde je to miesto. 
Pýta sa Krista, kam ide a dostáva odpoveď, 
ktorej teraz nerozumie, aby raz v  plnos-
ti a pravde pochopil veľkosť Božieho Syna, 
svojho Spasiteľa. C. Westman poukazuje na 

zaujímavú skutočnosť – Ježiš vedel, že ho 
Peter zaprie, a  predsa ho nesúdi, ale na-
ďalej mu drží miesto po boku Otca. „To, že 
Peter zaprel Ježiša a padol, nie je najdôle-
žitejšie,“ pripomenul C. Westman. Padáme 
všetci. Rozhodujúce je však to, čo bude po 
páde! Judáš svoju zradu, situáciu po svo-
jom páde, nezvládol. Zradil a potom od Je-
žiša odišiel. A odišiel, hoci sa mohol stále 
vrátiť, pretože „jeho rezervácia nebola zru-
šená“. Rovnaký princíp platí u všetkých ľudí 
– Boh túži potvrdiť miesto, ktoré nám rezer-
voval. 

Vypni telefón – zapni  
svoju prítomnosť 

Curt Westman pripomenul prítomným aj 
uponáhľaný život, ktorý v dnešnej dobe ve-
dieme. Sme stále na ceste – na ceste „nie-
kam“ – uponáhľaní a nestíhajúci. Pre vzťah 
s Bohom je však nutné byť niekedy aj „bez 
publika“; v tichosti so svojím Bohom. Mož-
no si totiž práve v  tom tichu uvedomíme, 
aká veľká strata by bola, keby sme presta-
li hľadať večný život. 

Zmysel nášho obrátenia vidí brat 
Westman v pohybe; v zmene svojho teraj-
šieho miesta na iné; v posúvaní sa bližšie 
ku Kristovi. V  procese tejto zmeny, pohy-
bu, máme vyznávať hriechy a prijímať Bo-
žie odpustenie. A robiť to so skutočným po-
rozumením toho, ako veľmi Ho potrebuje-
me. Je smutné, že apoštol Peter Ježiša skla-
mal tým, že ho trikrát zaprel. Áno, smutné... 
ale predsa je najdôležitejšie to, čo si Peter 
vyvolil po svojom páde. To, že nenechal 
svoje srdce zviesť. 

Držím ti miesto
Lekárska fakulta v Košiciach mala v prvý májový víkend rušné dni. Po piatkových prednáškach pre budúcich lekárov ju 
zaplnila armáda Kristových učeníkov. Medzi nimi aj my, mladí manželia, ktorí túžia a usilujú sa žiť podľa Božích princípov; 
uvedomujúc si svoju krehkosť a každodenné chyby, a predsa ospravedlnení z milosti... v nádeji, že, kde je Kristus, tam budú 
raz i Jeho služobníci (J 12, 26).
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Sobota, 4. mája 

Samuel 
Linkesch, SR: 
Moje miesto  
pred Bohom

V úvode svojej prednášky S. Linkesch pred 
nás vystúpil s  myšlienkou na spravodlivosť 
na ceste. Táto spravodlivosť spočíva v tom, že 
úplne všetci sa vieme pozrieť na cestu, kto-
rá je za nami – na pekné spomienky, prob-
lémy, ale aj prvé lásky a prehry. Rovnako sa 
môžeme pozrieť dopredu a snívať o blízkej 
i  ďalekej budúcnosti. Spravodlivé nie je len 
to, že sa dokážeme pozrieť na vlastnú minu-
losť, ale i to, že nik z nás nevie dopredu od-
hadnúť, nakoľko sa plány a predstavy člove-
ka naplnia. Všetci sme teda rovnako neistí 
tým, čo je pred nami. A všetci máme rovnakú 
príležitosť hľadať na svojej ceste Pána Boha. 

Úzka a široká cesta 
Povedať, na ktorej ceste sa práve nachá-

dzame, vieme všetci. Vieme si priznať i to, 
že sme od úzkej cesty ďaleko. Podľa S. Lin-
kescha je najväčší klam takéhoto uvažo-
vania v  tom, že si „predstavujeme, že ide 
o  dve paralelné cesty“. Ježiš hovorí inak. 
Ústie jednej cesty smeruje k  Nemu, zatiaľ 
čo druhá cesta vedie od Neho. A  to nie je 
rovnaký smer! Len Božia, t. j. úzka cesta ve-
die do života (Mt 7, 13). 

Hľadá sa život 
Ak sa rozhodneme kráčať po úzkej ces-

te, musíme byť pripravení, že urobíme aj 
zlé rozhodnutia. Napokon, aj Adam a Eva vo 
svojej slobode urobili takéto rozhodnutie... 
Opakom zlého je dobré rozhodnutie, ktoré 
podľa S. Linkescha „stojí a padá na úsilí člo-
veka v slobode poznávať to, aký je Boh“. Aj 
preto sme poznávali Boha – sledujúc video, 
v  ktorom bola planéta Zem porovnávaná 
s obrovským vesmírom, ktorý je v jej okolí. 
Pri porovnávaní veľkosti a originality planét 
sme si mohli uvedomiť, že čím viac vesmír 
skúmame, tým viac úžasu v  nás prebúdza. 
Aj preto nám ako krásna pieseň zneli slová 
žalmistu, ktorý popisuje, ako „nebesá roz-
právajú o sláve Božej“ (Ž 19, 2). „Boh to zrej-
me všetko stvoril preto, aby sme pochopili, 
aký veľký je On,“ myslí si S. Linkesch.

Aj preto sa potrebujeme nanovo učiť 
úcte pred Bohom. „Je to Pán Boh!“ – pripo-
menul brat Linkesch. A tento Pán Boh nás 
vyzýva, aby sme Ho hľadali (a nachádzali). 
Je spravodlivé, že na svojej ceste môžeme 
Boha všetci spoznávať. A hoci to, čo sa sta-
lo v  minulosti, zmeniť nemôžeme (rovna-
ko ani Boh), On môže urovnať naše chod-
níky; môže všetko použiť na dobré (R 8, 22); 
môže nám dať nový život (R 6, 11-13). Iba 
tak môže byť cesta, ktorá je pred nami, iná, 
ako je cesta za nami. 

Silnejší zákon 
Môcť zmeniť cestu, ktorá nás ešte len čaká, 

ilustroval brat Linkesch na pódiu pomocou 

akvária. Do ruky vzal malý kovový predmet, 
ktorý po hodení do vody spadol na dno. Vzal 
teda druhý kovový predmet a pokus zopa-
koval. Opäť dopadol na dno akvária. Čitate-
ľovi je v tejto chvíli zrejme jasné, že gravitač-
ný zákon neoklameme. Na zemi jednoducho 
funguje bez chybičky. Keď však S. Linkesch 
uviazal tretí kovový predmet o drevenú pa-
ličku, ktorá na hladine vody plávala, dna sa 
nedotkla. Uplatnilo sa totiž iné pravidlo fy-
ziky. A hoci gravitačný zákon platí naďalej, 
v tomto prípade sa uplatnil aj Archimedov 
zákon – zákon, ktorý je silnejší. 

Rovnako je to s človekom. Všetci sme po-
kúšaní hriechom, ale ak Duch Boží naplní 
naše srdcia, začína sa uplatňovať Boží zá-
kon v nás. Napĺňa nás Duch Svätý – Uteši-
teľ, Učiteľ, Radca, Vodca, Sudca a Duch Prav-
dy – jednoducho ten najsilnejší! 

Hľadanie svojho miesta pre Bohom začína 
tým, že si uvedomím, že som úbohý hriešnik. 
Ak sa vtedy na seba pozriem Jeho očami, 
všetko môže byť inak. Výsledok toho môže 
byť poznanie, že On prv hľadal mňa a chcel 
svoj zákon uplatniť aj v mojom živote.

Ľubomír 
Ďuračka, SR:  
Moje miesto 
v rodine 

Ak uvažujeme o tom, kde je naše miesto, 
v  prvom rade si musíme uvedomiť, že naj-
skôr je v  rodine. Rodina nám bola daná a 
naše miesto v nej je súčasťou Božieho plánu 
s nami. Boh sám seba určil ako najvyššiu au-
toritu v rodine. Autoritu však zároveň dele-
goval – muž žije pod autoritou Boha a žena 
pod autoritou svojho muža (Kol 3, 18 – 21). 
Na základe tejto skutočnosti zdôraznil brat 
Ďuračka niekoľko momentov, ktoré v  úsilí 
o správne porozumenie miesta človeka v ro-
dine nemožno opomenúť – ak som v pozí-
cii rodiča, dieťaťa, súrodenca, partnera. (Viac 
k téme Moje miesto v rodine na s. 22 – 24)

Moje miesto súrodenca 
Na konferencii sme si dali dobrú kávu 

a vnorili sa do pohodlných gaučov. Len tak 
sme sedeli, popíjali čierny mok a  zhovára-
li sa. Prišla k nám mamička s dvomi malými, 
no čipernými deťmi. Deti pobehovali okolo 
nej zo všetkých strán; vždy tak, aby mali ma-
minu na dohľad. Sadla si do kresla a z kabel-
ky vytiahla balíček kroviek. Sladkosť postreh-
lo jedno z detí. Pribehlo k mame a rútilo sa 
na balíček plný hnedých sladkostí. Mama, 
napoly vážne, napoly výchovne dieťa upo-
zornila na to, aké „čarovné slovíčko“ je nut-
né povedať, ak si chce zobrať niečo, čo patrí 
inému. Po vyslovení úprimnej detskej pros-
by sa malá rúčka vnorila do šušťavého ba-
líčka a vylovila dve krovky – jedno pre seba 
a druhé pre sestričku. Keď sme malí, so sú-
rodencami sa zdieľame o všetko, čo nám 
je dané – delíme sa o hračky, cukríky, poži-
čiavame si bicykel, korčule aj zimné rukavi-
ce. Keď sme už veľkí, často sa vadíme a hne-
váme o  to, čo na tomto svete zanecháme. 

Škriepime sa o to, čo si nik z nás so sebou ne-
odnesie, keď príde koniec... Biblia nám nie 
raz pripomína, aby sme žili v svornosti (pozri 
L 12, 13 – 15; 1K 6, 7 – 8; R 14, 15). Aj preto je 
otázka brata farára Ďuračku, či veríme Bohu 
alebo sa držíme toho, čo nám patrí, aj v súro-
deneckých vzťahoch stále viac aktuálna. 

Nastáva prestávka
... a  počas  nej fantastická káva s  množ-

stvom chutných koláčov, ktoré s láskou pri-
pravili sestry z  evanjelických cirkevných 
zborov v Košiciach. So zákuskom v  ruke 
prechádzam okolo davu spolukonzumujú-
cich bratov a sestier. A vnímam ozajstnú ra-
dosť vo vzduchu! Je to, ako keď kráčate v le-
soparku a tu i tam stretávate ľudí, ktorí si vy-
šli do prírody. A vy viete, prečo prišli na toto 
miesto a čo tu potrebujú nájsť... 

Konferenciu si plnými dúškami užívala aj 
Ivanka Skoncová (27), učiteľka angličtiny a 
náboženstva na evanjelickom gymnáziu 
v Tisovci: „Teším sa z vecí, ktoré sa tu rozprá-
vajú a z ľudí, ktorých som stretla. Naozajst-
ná cirkev, lebo sú tu ľudia z rôznych spolo-
čenstiev a z rôznych miest a krajín, hlavne 
rôznych generácií, a predsa všetci sú ... spo-
lu pred Bohom. To je super!“

Dám si dva koláče a keď si v umývadle 
umývam od čokoládového krému umaste-
né ruky, pribehnú ku mne dve malé diev-
čatká. Všetky tri sa naťahujeme za vodou a 
mydlíme ruku o ruku. Hotovo. Ruky sú čisté 
a dievčatá sa rozbehnú k mamine. Tá už na 
mňa s úsmevom hľadí, a ja zisťujem, že ide 
o Emku Mihočovú, šéfredaktorku eVýcho-
du, moju „online kamošku“ . 

Do časopisu som poslednú dobu zvykla 
niečo napísať. A keďže maily medzi žena-
mi bývajú málokedy čisto formálne, stále 
viac sa teším na Emkine osobné a priateľ-
ské správy. Po mnohomesačnej spolupráci 
pri tvorivom písaní prišlo virtuálne tykanie. 
V Košiciach sme sa konečne stretli, a to ma 
naplnilo úprimnou radosťou.

Stanislav 
Pietak, ČR:  
Moje miesto v 
cirkevnom zbore

Po milom stretnutí sa ponáhľam späť 
do sály. Brat Stanislav Pietak, emeritný bis-
kup Sliezskej evanjelickej cirkvi, už hovorí o 
mieste človeka v cirkevnom zbore. Má ním 
byť miesto pri Božom slove, pretože človek 
si má obľúbiť žalm Hospodinov (Ž 1). Čer-
pať z Písma, opierajúc sa o Kristovu obeť na 
golgotskom kríži, považuje S. Pietak za zá-
klad nášho pôsobenia v cirkevnom zbore. 
Ak tu chceme byť funkčným orgánom, ne-
hľaďme na ľudí, ale na Pána Ježiša; a pritom 
ako naňho hladíme, modlime sa za bratov a 
sestry, aby cez nich On mohol konať. 

Nesprávne modely 
Je nesprávne, ak sa vo svojom zbore sprá-

vame ako diváci, keď kritizujeme. Nespráv-
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ny model je aj model workoholika alebo po-
krytca. Moje miesto v zbore nesmie byť na 
pozícii diváka, ktorý síce pláva v loďke s dvo-
mi veslami, ale nič nerobí. Iba sedí a hľadí na 
snaživca vedľa seba. Takáto loď sa krúti stá-
le dokola, a preto nikdy nedôjde do cieľa. 
Moje miesto v zbore nesmie byť ani mies-
tom kritika, ktorý s nostalgiou spomína na 
všetko dobré minulé a nedokáže nájsť po-
zitíva v dobe, v ktorej sa nachádza. Nespráv-
ne miesto je aj miesto „pokrytca“, ktorý si na 
spoločenstvo spomenie jeden deň v týžd-
ni. Ak mám vo svojom zbore miesto dráča, 
workoholika, ktorý síce pracuje dobre, ale 
často už len z rutiny, taktiež nemám správ-
ne miesto. Toto miesto je obzvlášť nespráv-
ne i preto, lebo v zotrvačnosti služby človek 
rýchlo nadobudne presvedčenie, že všetko 
stojí a padá na ňom. Aj preto zaznieva ná-
vod brata Pietaka: „Buďte horliví, ale vedomí 
si toho, že hlavou cirkvi je Pán Ježiš Kristus.“ 

Rozuzlenie 
Po štyroch nesprávnych modeloch pô-

sobenia človeka v cirkevnom zbore prichá-
dza rozuzlenie – správnym modelom pre 
cirkev aj ľudí v nej je model spolupracovní-
kov. Pán Ježiš predsa svojich učeníkom jas-
ne inštruuje k tomu, aby išli, lebo On ich po-
siela a aby sa nebáli, lebo On je s nimi. Iba 
tak môžu byť „znovuzrodení slovom Božím 
a povolaní, aby šírili evanjelium“. Jednému 
z dvanástich dokonca Pán Ježiš hovorí: „Ty 
si skala, na ktorej postavím svoju cirkev“ 
(Mt 16, 18). Tu to však nekončí. Apoštol Pe-
ter Kristove slová adresuje i nám, keď hovo-
rí: „I vy (všetci) ste živé kamene“ (1Pt 2, 5). 

Ak teda veríme, že nás Pán povoláva, po-
trebujeme nielen poslúchať, ale aj konať. 
Ježiš stojí o naše srdcia, o naše ruky, o náš 
čas... a preto nám dal „mandát konať tým, 
že zvestujeme slovo Božie“ (Mt 28, 19). V 
tomto mandáte „neexistujú ordinovaní a 

neordinovaní vo viere (laici)“, pripomína 
brat S. Pietak. Teologické vzdelanie je dob-
ré a potrebné, ale dôležitejší je život v Kris-
tovi. A rovnako neordinovaní, ktorí slúžia 
celým srdcom, predsa sa musia vzdelávať 
v Písme, pretože v ňom „je uvedený správ-
ny model služby“. Poslúchajme a konajme 
teda ako spolupracovníci, povzbudení tým, 
že vtedy Kristus ostáva pri nás a ostáva v 
nás (Mt 20, 20). 

Chodba – miesto, kde to žije
Na chodbe popri predajcoch kresťanskej 

literatúry (stále usmiaty Miki Lipták, riadi-
teľ vydavateľstva ViViT a Janka Hlatká z Por-
ta Libri) ponúkali perníkové srdiečka ženy 
z cirkevného zboru Košice-Terasa. Výťažok 
z ich predaja bude skromným finančným 
príspevkom na dokončenie výstavby nové-
ho kostola na košickom sídlisku (viac v re-
portáži v eVýchode č. 6/2013, s. 10 – 13). 
Oproti minulým rokom bolo na konferen-
cii citeľne viac mládežníkov a mladých ro-
dín. Druhé poschodie Lekárskej fakulty sa 
dočasne zmenilo na detský kútik – rodičia 
svoje deti mohli zveriť do rúk pracovníkov 
Detskej misie a nerušene sledovať program 
v aule. Organizátori mysleli aj na mamičky 
resp. oteckov s bábätkami – z kaviarne, v 
pohodlných kreslách mohli na širokoploš-
nej obrazovke sledovať živý prenos progra-
mu bez obáv z toho, že ich detičky niekoho 
môžu rušiť. Keď sme už pri prenosoch – vy-
sielali sa aj online prostredníctvom inter-
netu pre tých, ktorí sa na konferencii z rôz-
nych dôvodov nemohli zúčastniť osobne. 

Tím EVS ani tohto roku nesklamal a ako 
avizoval, na konferenciu prišiel aj s kniž-
nou novinkou – Nepochopiteľná láska z 
pera Johna Ortberga, ktorý ťažké teologic-
ké pravdy podáva jednoduchým a zrozumi-
teľným spôsobom. 

Michal 
Klus, ČR:  
Moje miesto v 
spoločnosti 

Ako byť spoločensky aktívny a nestra-
tiť svoju vieru? Východiskový stav v hľada-
ní odpovede na túto otázku je skutočnosť, 
že hoci sa kresťanské hodnoty nemenia, 
mení sa spoločnosť, v ktorej žijeme; predo-
všetkým jej vzťah k náboženstvu a cirkvi. 
Ako môže kresťan v tomto svete obstáť v 
dôstojnosti? Brat M. Klus predpoludním 
predniesol tri kľúčové princípy, ktoré nám 
pomohli premýšľať o tom, aké by malo byť 
naše miesto a aké úlohy máme v spoloč-
nosti – byť pokornejší, odvážnejší a obeta-
vejší. (Viac čítajte v téme mesiaca na s. 3 – 6.)

Potlesk poslucháčov v aule si Michal Klus 
vyslúžil príbehom otca, ktorý svojmu syno-
vi dáva úlohu upratať si detskú izbu, čím 
ilustroval potrebu byť obetavejším. Syn ot-
cov príkaz počuje, odíde a po chvíli sa vrá-
ti so správou o vykonanej úlohe. Syn ale ot-
covi neoznamuje, že izba je uprataná, pek-
ná a čistá. Všetko je trochu inak... „Vieš, oci, 
ja som sa tvoj príkaz naučil naspamäť; nau-
čil som sa ho dokonca aj v gréčtine! Napa-
dlo mi, že založím skupinku, na ktorej bu-
deme rozoberať, aké dobré je, keď je upra-
tané a čo je zlé na tom, keď je neporiadok 
a v tejto skupinke sa budeme modliť za po-
riadok.“ Sála tlieska. Všetci v tom vidíme až 
príliš častú realitu dnešného „uvraveného“, 
nekonajúceho kresťanstva. 

Boh nepovedal „kritizujte tmu“, ale „buď-
te soľ zeme a svetlo sveta!“. Naša väčšia ak-
tivita v službe a ochota priniesť obeť v spo-
ločnosti, v ktorej žijeme, môžu priniesť dob-
rú úrodu – ľudia uvidia dobré skutky kresťa-
nov vo svete a budú prichádzať k Bohu a 
vzdávať Mu chválu (Mt 5, 16). 
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Valery 
Hryhoryk,  
Víters,  
Bielorusko 

Bielorusko je nezávislý štát s desiatimi 
miliónmi ľudí. Je to zároveň európsky štát, 
v ktorom vládne komunistická ideológia, 
zastúpená Alexandrom Lukašenkom, po-
sledným diktátorom Európy. Brat Hryhoryk 
predstavil situáciu cirkvi v Bielorusku i to, 
čo znamená byť kresťanom v tejto krajine. 

Popoludňajšie semináre 
Po chutnom obede sme uvažovali, aký 

seminár si pôjdeme vypočuť. Vždy pred-
tým sme s manželom na semináre chodie-
vali spoločne. Počúvali sme rovnakú tému 
a potom sme sa pri káve bavili na tom, akí 
sme rozdielni poslucháči – každý z nás si 
všímal, zapamätal a bol oslovený niečím 
úplne iným . Tento rok to bolo inak. Na 
konferenciu sme prišli s Martinovými ro-
dičmi, a tak sme sa my, dievčatá, chystali 
na brata Linkescha a jeho tému „Ja a Boh“. 
Chlapci, teda manžel s ocinom, si vypoču-
li brata Ľ. Ďuračku, ktorého seminár hovo-
ril hlbšie k téme „Ja v rodine“. Okrem spo-
mínaných bratov farárov poslúžili seminár-
mi na konferencii aj S. Pietak s témou „Ja a 
služba“ a G. Hryhoryk, ktorý poslucháčom 
ešte viac priblížil život kresťanov a zápasy 
evanjelickej cirkvi v Bielorusku. 

Konferencie EVS sú od svojho začiatku 
požehnaním aj pre sestru Martu Gajdošo-
vú (62), z cirkevného zboru v Prešove: „Je 
tu daný priestor moci Ducha Svätého, ktorý 
môže pretvárať ľudské životy. Nie je to bu-
dované len ako ďalšia z inštitúcií (v cirkvi, či 
mimo nej). Výber tém i prednášajúcich – to 
je vždy najlepšie z najlepšieho.“ Na seminá-
ri Ja a služba si uvedomila dve veci: „Svo-
je osobné zlyhania a tiež povrchnosť našej 
cirkvi. Nekonečné, zbožné ‘očisťovanie‘ jej 
učenia alebo mrhanie časom na svetské ak-
cie, ktoré pre večnosť ani časnosť Božieho 
ľudu nemajú žiadnu hodnotu a nikoho ne-
vytrhnú z moci satana (napr. plesy).“ 

20. výročie EVS
Krátkou spomienkou na poli dvadsať-

ročnej služby Slovenského evanjelizačné-
ho strediska nás previedol Janko Brozman, 
dozorca Východného dištriktu a predseda 
Výboru EVS. Anička Koláriková, dlhoroč-
ná pracovníčka bratislavskej pobočky stre-
diska, predstavila jeho vznik a prvé sny, ale 
aj biblické korešpondenčné kurzy, ktoré 
sa viedli v prvých rokoch. Modlitby členov 
EVS boli vyslovením vďaky za milosť a po-
žehnania, ktorými sa Boh láskavo priznáva 
k ľudskému úsiliu a dielu, ktoré Mu je milé. 
Dvadsať rokov požehnanej služby – to je 
viera a dôvera napriek ťažkostiam robiť to, 
čo Boh hovorí. 

Don 
Richman, USA:  
Držím ti miesto – 
ako do neba, keď 
nemám rebrík? 

Evanjelický farár a bývalý misionár v Bra-
zílii Don Richman uviedol poslednú pred-
nášku konferencie pripomenutím nášho 
vyvolenia pre živú nádej, zosobnenú vo 
vzťahu s Kristom (1Pt 1, 1 – 7). My kresťa-
nia sme vyvolení pre vzťah, skropení krvou 
Pána Ježiša a naplnení Jeho Duchom. Toto 
je naša istota; nehynúce dedičstvo, kto-
ré nezmizne, ale čaká nás v nebi. Otázkou 
je, či naše meno je v knihe života. Mnohí z 
nás totiž v Boha veria, a predsa si nie sú istí, 
či budú spasení. „Nevedia, či Bohu skutoč-

ne dôverujú, hoci poznajú celý veľkonočný 
príbeh,“ popisuje častú ľudskú dilemu brat 
Richman a vzápätí povzbudzuje k živej ná-
deji – v nebi máme svoje miesto, za ktoré 
Kristus už zaplatil (1Pt 1, 5). Možno nikdy 
nezabudneme na niektoré zo svojich hrie-
chov... môžme sa na ne ale pozerať cez krv 
Pána Ježiša. Veď „milosťou sme spasení skr-
ze vieru; je to dar Boží, nie zo skutkov, aby 
sa nikto nechválil“ (Ef 2, 8 – 9). Aj preto nás 
Don Richman vyzval k tomu, aby sme náš-
mu Bohu dovolili byť Bohom – aby mohol 
odpovedať inak, ako si zaslúžime... alebo 
ako očakávame. 

Nedeľa, 5. mája 

Služby Božie – o Tom, ktorý 
nám drží miesto

Nedeľné bohoslužby v aule Lekárskej 
fakulty P. J. Šafárika boli v réžii domáceho 
zboru Košice – Terasa. Po modlitbe dozorcu 
Západného dištriktu a taktiež člena Výboru 
EVS Vladka Daniša a dozorcu Východného 
dištriktu Janka Brozmana, kázňou poslúžil 
Ondrej Kolárovský, farár v Košiciach-Terase, 

ktorý pripomenul, že naše trvalé miesto nie 
je na zemi. Pán Ježiš vo svojom Slove ho-
vorí: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasledu-
je, a kde som ja, tam bude i môj služobník.“ 
(J 12, 26) Kristus nám drží miesto. Je to Jeho 
zasľúbenie pre všetkých veriacich, ktorí Mu 
chcú patriť a ktorí Mu chcú slúžiť (J 12, 26). 

Kto má Syna, má Život
Fotografia prázdnej lavičky, ktorá sprevá-

dzala konferenciu EVS na každom mieste 
Lekárskej fakulty v Košiciach, je obrazom ži-
vej nádeje – vzťahu človeka s Bohom. Na la-
vičke je miesto pre každého z nás. Sme po-
zvaní budovať to najcennejšie – vzťah s Pá-
nom Ježišom Kristom a sme pozvaní všetci!

Hedwiga Tkáčová 

Ján Brozman,  
dozorca 
Východného 
dištriktu

„Na dni strávené na konferencii 
Evanjelizačného strediska sa pozerám 
s vďakou naproti Pánu Bohu. Pán Je-
žiš nám išiel pripraviť miesto. Z toho 
sme sa spoločne (niekoľko stoviek ve-
riacich) tešili, uvedomujúc si v poko-
re svoju nehodnosť, ale aj veľkú Bo-
žiu milosť, ktorej sa nám dostalo. Spo-
ločenstvo milých ľudí, ktorí strávili čas 
počúvaním, ale aj rozhovormi a, sa-
mozrejme, na modlitbách. Slovo, kto-
ré sa dotýkalo sŕdc prítomných bra-
tov a sestier, bolo napomínajúce, po-
vzbudzujúce a uisťujúce. Som vďačný 
za všetkých, ktorí mali na konferencii 
organizačný podiel, za všetkých, kto-
rí prišli. Za známe tváre, ale aj takých, 
ktorí tu boli prvýkrát. Miesto si tu našli 
všetky vekové kategórie. Vďaka Bohu 
za požehnaný čas.“ jú
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ta Ako vnímaš svoje miesto vo svojej rodine, v cirkevnom zbore,  
v spoločnosti, pred Bohom?

Juraj Drobný 
riaditeľ mediálneho štúdia 
LUX communication

V rodine som nevďačným sy-
nom a bratom, ktorý nie je kto-
vie ako nápomocný ostatným 
jej členom. Možno je to dané 
pracovnou vyťaženosťou... 
Možno to má korene v detstve; 
som najstarší z piatich súro-
dencov a od malička som hrá-
val v dychovom orchestri, zvyk-
nutý nezúčastňovať sa na kaž-
dodennom rodinnom živote.

Vo farnosti a v cirkvi si neustá-
le hľadám svoje miesto každo-
denným ranným odovzdávaním 
sa do Božích rúk. Pri oficiálnych 
udalostiach (tam, kde sa patrí 
mať oblek) sa takmer vždy stráp-
nim; nemám ich jednoducho 
rád. Neformálnosť je pre mňa 
ako voda pre ryby. A potom ľu-
dia, ktorým môžem poslúžiť ako 
katolícky kňaz či priateľ. 

Spoločnosť je plná ľudí, kto-
rým nie vždy rozumiem, hoci 
sa snažím. Vďaka blogu na SME 
som spoznal množstvo nád-
herných ľudí, vnímajúcich svet 
inak, ako ho vnímam ja. Stále sa 
stupňujúce útoky na manžel-
stvo a rodinu, a moja neschop-
nosť zrozumiteľne vysvetliť svo-
je stanoviská, ma unavuje. A tak 
sa dnes už trošku viac modlím, 
ako diskutujem. 

A Boh? Plní mi priania, kto-
ré by vôbec nemusel a napriek 
tomu som nevďačným synom. 
To, čo o sebe napísal apoš-
tol Pavol: „Veď nerobím dob-
ro, ktoré chcem, ale robím zlo, 
ktoré nechcem“ (R 7, 19), pla-
tí aj o mne. A ako! Ale snažím 
sa pod zorným uhlom Pavlov-
ho výroku, „veď všetci zhreši-
li a chýba im Božia sláva; ale sú 
ospravedlnení zadarmo jeho 
milosťou, vykúpením v Kristo-
vi Ježišovi“ (R 3, 23 – 24), žiť s 
túžbou, aby sa na mne raz vy-
plnil i výrok: „Ale z Božej milos-
ti som tým, čím som, a jeho mi-
losť nebola vo mne márna“ (1K 
15, 10). 

Eva Janotová 
učiteľka na Evanjelickom 
gymnáziu Jána Ámosa 
Komenského v Košiciach 

Začnem miestom pred Bo-
hom, lebo ono je najdôležitej-
šie a ovplyvňuje to, ako vní-
mam ostatné miesta. Verím, že 
pred Bohom som úbohá žob-
ráčka, ktorú najvyšší Kráľ zobral 
na milosť a urobil z nej princez-
nú. Len tak, zadarmo, z milosti. 
Som tiež dcéra, sestra, vnučka, 
členka cirkevného zboru a uči-
teľka. Aj keď nasledujúce slová 
už možno znejú ako klišé, viem, 
že moja úloha je byť svetlom a 
soľou na týchto miestach. Po-
dávať ďalej, čo som dostala. 

Keď som bola mladšia, roz-
mýšľala som inak. Hovorila som 
si: „Bola by som lepšia dcéra, 
keby sa moji rodičia správali ku 
mne inak.“ Alebo som si hovo-
rila, že by som „bola azda lep-
šia sestra, keby moji bratia boli 
lepší ku mne“. Dnes viem, že 
nech je naša rodina akákoľvek, 
máme tam byť a snažiť sa, aby 
bola taká, akú ju chceme mať. 

So zamestnaním a cirkev-
ným zborom je to podobné. 
Verím, že Boh nás nestavia na 
určité miesta náhodou. Dnes 
už nechcem z týchto miest a 
vzťahov utekať, ale verne a vy-
trvalo Mu slúžiť a milovať práve 
tých ľudí, okolo ktorých som. 
Aj keď v tom zlyhávam, Boh ma 
vždy zdvihne a dá mi nový za-
čiatok.

Ivana Skoncová 
učiteľka na Evanjelickom 
gymnáziu v Tisovci 

Svoje miesto v rodine, cir-
kevnom zbore a spoločnos-
ti nevnímam ani tak z pohľa-
du „pred“ Bohom, ako skôr „od“ 
Boha. Chvíľu mi trvalo, kým 
som pochopila a dokázala pri-
jať, že miesto, čas a ľudia, kto-
rých mám okolo seba, sú tam 
preto, že Boh ich dal do môj-
ho života. Alebo mňa dal do ži-
vota daných ľudí práve v „tom-
to“ čase a na „tomto“ mieste. 
Táto perspektíva so sebou pri-
náša napríklad väčší pocit zod-
povednosti za to, čo v týchto 
ľuďoch zanechám, resp. neza-
nechám a mohla som zanechať 
– či už je to rodina, zbor alebo 
spoločnosť, v ktorej som. 

Okrem pocitu zodpovednos-
ti prináša táto perspektíva však 
aj naliehavosť – keďže miesta, 
ktoré máme vo svete, sú dočas-
né a verím, že Pán Boh nám ich 
dáva s istým zámerom. Chcem 
na nich žiť tak, aby aj z „môj-
ho miesta“ bolo počuť a vidieť 
evanjelium. Nikde – ani na jed-
nom z tých miest, či už máme 
na mysli rodinu, cirkevný zbor 
alebo spoločnosť – to nie je 
ideálne. Ale väčšinou, keď si 
uvedomím, že Pán Boh sa urči-
te nepomýlil, keď mi dal práve 
toto miesto v tomto čase, po-
máha mi to bojovať a ísť vpred.

Peter Mihoč 
tajomník biskupského 
úradu VD

Je ťažké nefrázovito odpo-
vedať na túto otázku niekoľ-
kými vetami, nakoľko danú 
tému objasňujú tisíce hrubých 
kníh.  Otázka však odkrýva štyri 
miesta, ktoré zohrávajú kľúčo-
vú úlohu pri hľadaní odpove-
dí. Začal by som od konca, na-
koľko nájdenie pravého miesta 
pred Bohom je kľúčom aj k ďal-
ším odpovediam. Moje miesto 
„pred“ Bohom má podobu bo-
sých nôh, lebo si uvedomu-
jem, že som zlyhávajúci člo-
vek, na ktorého sa mnoho nale-
pí z ciest  prašného sveta. Pre-
to moje miesto pred Bohom je 
priestorom bázne a rešpektu 
pred Svätým, je cestou poká-
nia, dotyku čistého slova s mo-
jím nečistým srdcom. 

Ale viem, že moje miesto je 
aj „v“ Bohu, cez Krista, Jeho od-
pustenie, lásku a obeť, cez krst, 
stolovanie s Ním, cez poznanie, 
že On nám pripravuje miesto 
na novej adrese. Je životne dô-
ležité denne nachádzať tieto 
dve miesta: „pred“ a „v“. 

Príklad Kristovej služby pred-
značuje podobu miesta v ro-
dine, zbore, vo svete.  V rodi-
ne som manžel, otec, syn, brat, 
zať, krstný otec, švagor atď. Je 
to miesto života vzťahovo veľ-
mi bohaté, no často prináša-
júce mnohé skúšky.  Tu som v 
mnohom nedokonalý (viac info 
na www.manzelka.sk ), ale 
v Bohu snažiaci sa hľadať ces-
tu pokoja, odpustenia, lásky v 
spleti rôznych charakterov a 
temperamentov. Nie vždy sa 
mi to ideálne darí, ale podobne 
ako Pavol netvrdím, že som už 
uchvátil, ale snažím sa. 

Miesto v cirkvi vnímam ako 
službu tým, ktorí do nej pat-
ria, ale aj tým, ktorí sú mimo 
nej (v spoločnosti) poukazujúc 
na Toho, ktorý chce byť v nás. A 
práve Jeho prebývanie vo mne 
je zdrojom sily k novým začiat-
kom v službe.
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Vyrastala som v rodine, kde bolo meno 
Božie  spomínané len v  nadávkach. Keď 
som mala 15 rokov, rodičia sa rozvied-
li. Mám dvoch mladších súrodencov – ja 
so sestrou som zostala s  mamou, brata 
si zobral otec. Ledva som ukončila stred-
nú školu, už som sa vydala a po dvoch ro-
koch aj rozviedla. Z manželstva sa mi na-
rodil syn. 

Ako rozvedená som hľadala blahobyt, 
lásku všetkými svetskými spôsobmi, hol-
dovala som alkoholu a  drogám... Všetko 
som prehýrila, zostali mi len dlžoby. Han-
bím sa, keď si čo i len spomeniem na to, že 
som bola spodinou tohto sveta, žila som 
bez Boha. Nikdy som nepočula evanje-
lium, ktoré má moc zmeniť človeka. Všet-
ko som vyskúšala, no nič ma nenaplnilo. 

Až nastala chvíľa, keď  Pán Boh povedal: 
„Stačí.“ V jeden deň za mnou prišli policajti 
so správou, že v rybníku našli 21-ročného 
muža. Jednalo sa o  môjho syna, ktorého 
zavraždili. Obviňovala som Boha za to, že 
to dopustil. Nedokázala som sa ani len po-
zrieť na ľudí, ktorí majú deti. Stále som ne-
mohla uveriť tomu, že môj syn už nežije a i 
po pohrebe som tvrdila, že ten muž v ryb-
níku nebol on, že sa stala chyba. Rozhodla 
som sa, že si vezmem život. Mala som plán 
– pôjdem na cintorín, vyhrabem telo a keď 
sa presvedčím, že ide skutočne o  môjho 
syna, ukončím svoj život. Písal sa 13. no-
vember 1992. V ten deň bola na cintoríne 
aj jedna kresťanka, ktorá nemala spočiat-
ku odvahu sa mi prihovoriť. No prekona-
la obavy a povedala mi: „Libuška, nikto ti 
nevie pomôcť, len Pán Ježiš, ale musíš sa 
k Nemu obrátiť.“ Odpovedala som jej: „Ob-
rátila som sa.“ „Kedy?“, spýtala sa. „Teraz.“ 

Neviem opísať, ako sa to udialo, pamä-
tám si len jedno – za 42 rokov svojho živo-
ta som sa necítili byť taká milovaná a obja-
tá ako v tej chvíli. Tá Bohom milovaná slu-
žobníčka ma poprosila, či by ma večer ne-
mohla navštíviť. Prišla aj s magnetofóno-

vým prehrávačom a doniesla mi kázeň na 
text zo Zjavenia Jánovho 7, 13 – 15. Vypo-
čula som si, ako stál Boží ľud pred trónom 
v rúchu zbielenom v Baránkovej krvi. Moc 
evanjelia vo mne pôsobila tak silno, že 
som si pokľakla k posteli a volala som, že 
aj ja tam chcem stáť v bielom rúchu, ktoré 
ešte nemám. Do rána som vyznávala všet-
ku ťarchu z mojej minulosti, na ktorú som 
si spomenula. Keď som sa postavila, cítila 
som sa byť ľahká ako pierko – všetko bre-
meno hriechu zo mňa opadlo. Po prvýkrát 
som sa modlila: „Tu som, rob so mnou, čo 
chceš. Amen.“ Celé nebo sa v tej chvíli  ra-
dovalo. Vďaka Pánovi som v  duchovnom 
raste napredovala rýchlym tempom. Ro-
dina ma odmietla prijať – vraj ma medzi 
seba zoberú, až keď prestanem s  vierou 
v Krista. Definitívne som vyhlásila, že som 
sa rozhodla pre Božiu cestu. Mala som 
problém aj s  prijatím v  cirkevnom zbore. 
Všetci tvrdili, že ja nemôžem byť zasiah-
nutá Božím slovom, že moje miesto je naj-
skôr v nejakej vinárni či reštaurácii medzi 
mužmi s nalakovanými nechtami, atď. 

Ale Boh sa ma nevzdal. Keď som po pr-
výkrát išla na biblickú hodinu, nemala 
som ani Bibliu. Počúvala som Božie slo-
vo, hoci som nerozumela všetkému. Bola 
som očarená tým, akú majú ostatní slov-
nú zásobu. Zapojila som sa do modlitieb. 
Cez Písmo som počula Boží tichý hlas: „Z 
výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol ma z 
veľkých vôd. Pred mojím nepriateľom za-
chránil ma ... On vyviedol ma na voľnosť 
, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil.“ (Ž 18, 17 
– 18. 20) Verím tomu, že v Pánovej réžii ne-
nastala chyba, keď si vybral túto cestu ku 
mne. Verím, že mi dal poslednú šancu na 
obrátenie – zmierenie sa s Ním. Nič z toho, 
čím som si v živote prešla, vrátane tragic-
kej straty syna, sa nevyrovná tomu, čo pre 
mňa vykonal môj Spasiteľ, Záchranca na 
Golgotskom kríži. Hoci bolo ťažké odpus-
tiť vrahovi môjho syna a mojej rodine, je 
to len zlomok vysokej ceny, ktorú Boh za-

platil za mňa, aby som dostala Jeho spra-
vodlivosť – to biele rúcho, po ktorom som 
tak túžila. 

Dnes v Ňom žijem plnohodnotný život. 
Denne sa radujem, že sa dostávam vždy 
bližšie k tomu dňu, kedy Ho uvidím tvárou 
v tvár. Skutočne platia slová, že najviac mi-
luje ten, komu bolo najviac odpustené. Je 
úžasné žiť vo vedomí, že už nie som otro-
kom hriechu. Už nemusím to, čo je kri-
vé, označiť za rovné. Moc Ducha Svätého 
ma posilnila v chodení v Pravde. Na mi-
sijnom poli slúžim medzi deťmi z Detské-
ho domova a  vo svojom cirkevnom zbo-
re už 16 rokov na detskej besiedke na Žit-
nom Ostrove vo Veľkom Mederi. Cesta za 
Pánom po úzkej ceste je krásna i napriek 
mnohým prekážkam. S Ním všetko zvlád-
nem. Denne som na kolenách a Pána pro-
sím o  to, aby ma vo viere udržal do kon-
ca, ako je napísané v Písme: „Tí, ktorí vydr-
žia do konca, budú spasení.“ Jedine s Ním 
je to možné. Ďakujem všetkým bratom 
a sestrám v Kristovi, ktorí ma posilňovali.   

Nech ma Pán ochráni od toho, aby som 
niečo z  tohto svedectva pripísala svojim 
zásluhám. Každý podnet čerpám z  verší-
ka, ktorý som dostala od Pána ako 43-roč-
ná pri konfirmácii: „Preto, ktokoľvek vyzná 
ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred 
svojím Otcom, ktorý je v nebesiach, kto by 
ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem 
aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebe-
siach.“ (Mt 10, 32 – 33) Na záver pripájam 
citát z biblických zamyslení na každý deň 
„Odrobinky“ (Dr. Roháčková): „Záhradník 
povedal: Tvoja krása nie je v tom, čo vyšlo 
z teba, ale v tom, čo som do teba vložil Ja.“ 
Soli Deo Gloria. 

Libuša Holešová,
Presbyterka a pracovníčka  s deťmi kalvínského 

zboru  vo Veľkom Mederi na Žitnom ostrove 

Svedectvo odznelo na 15. Misijnej konferencii 
EVS v Košiciach, 3. – 5. máj

Obrátenie 
nad synovým 
hrobom 
Svedectvo
Je pre mňa radosťou, že sa môžem 
podeliť o to, aké veľké skutky vykonal 
Pán Ježiš v mojom živote. Sama by som 
Ho nikdy nebola hľadala. Bol to On, kto 
ma s láskou našiel a privinul k sebe, keď 
som bola v takom stave, že mi už nebolo 
žiadnej ľudskej pomoci. 
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Dôvody brzdiace rozvoju 
cyrilo-metodskej tradície 
v ECAV

ECAV vznikla na pôde Západnej cirkvi ako 
dôsledok jej reformného hnutia. To pod-
mieňovalo jej teologickú i  bohoslužobnú 
orientáciu. Cyrilo-metodská problematika 
sa v Západnej cirkvi vtedy príliš nerozobera-
la, preto v počiatkoch ECAV nebolo dôvodu 
na ňu reagovať. Okrem toho slovenskí evan-
jelici boli úzko spojení s kolískou Lutherovej 
reformácie – Nemeckom, ktorého sa pôso-
benie slovanských vierozvestcov netýkalo 
ani po stránke cirkevnej, ani národnej. Slo-
venskí evanjelici boli v  minulosti súčasťou 
Uhorskej evanjelickej a. v. cirkvi, ktorej ma-
ďarské vedenie z  národnostných dôvodov 
neprialo šíreniu cyrilo-metodských myšlie-
nok. Tí, ktorí ich šírili, boli označení za „pan-
slávov“ a prenasledovaní. Za najdôležitej-

ší problém, ktorý bránil evanjelikom rozví-
jať vzťah k solúnskym bratom, bol ich postoj 
ku svätým. Hoci augsburské vierovyznanie 
povzbudzuje k úcte k svätým („aby sme tým 
posilnili našu vieru“), zakazujúc iba ich uctie-
vanie („zo Svätého Písma sa nedá dokázať, že 
svätých treba vzývať, alebo u nich hľadať po-
moc“), v  praxi sa časom vypestovala určitá 
averzia voči ich sviatkom. Svätili sa iba bib-
lickí svätí a pre svedkov viery z dejín cirkvi 
zostalo iba málo priestoru. Napriek tomuto 
trendu sa v dejinách evanjelickej cirkvi na-
šlo mnoho jej členov, ktorí oceňujúc dielo 
svedkov viery, prechovávali k nim úctu a nej 
učili aj ostatných veriacich v  cirkvi. V  deji-
nách evanjelickej teológie a  publicistiky je 
mnoho zverejnených dokladov o  promi-
nentnom postavení cyrilo-metodskej tradí-
cie v  teológii a živote evanjelikov. V  tomto 
príspevku by som chcel uviesť niekoľko prí-
kladov, ktoré to dosvedčujú.

Úcta evanjelikov k Cyrilovi 
a Metodovi v predštúrovskom 
období

V  17. storočí začína do mestských rád, 
dovtedy ovládaných výlučne nemeckým 
patriciátom, prenikať slovenský živel. Po 
strate vplyvu latinčiny sa preferovala najmä 
nemčina. V  niektorých mestských radách 
prepukajú často urputné boje o národnost-
nú, hospodársku i  náboženskú rovnopráv-
nosť. Vo veľkej miere sa to prejavilo v  sta-
vovských povstaniach maďarských kniežat. 
V ohni týchto národnostných zápasov sa po-
stupne od konca 16. storočia začína formo-
vať idea slovenskej národnosti, ktorá sa opie-
ra najmä o Veľkomoravské obdobie a o po-
žehnané dielo Cyrila a  Metoda. Argumenty 
o rozľahlosti sídiel Slovanov v Európe, o  ich 
starobylosti a čistote slovanského jazyka tvo-
ria hlavnú náplň diela prešovského evanje-

Vzťah evanjelikov k Cyrilovi a Metodovi 
1150. výročie príchodu vierozvestcov
     Apoštolovia Slovanov sv. Cyril a sv. Metod vyorali hlbokú brázdu na poli nášho národa a cirkvi. Ich dielo je širokospektrálne a dá 
sa skúmať z rôznych hľadísk. Okrem cirkevného aspektu, ktorý je pre nás v cirkvi iste najdôležitejší, ho možno hodnotiť zo zorného 
uhla národného, kultúrneho, literárneho, či politického. Odkaz práce veľkomoravských misionárov je nadkonfesionálny, preto sa 
k nemu hlási aj evanjelická cirkev. Úcta k slovanským apoštolom sa nerodila v kontexte  Evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) ľahko.
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lického kazateľa Jakuba Jakobeusa, ktoré vy-
šlo pod názvom „Živý opis slovenského náro-
da (1642)“ ako aj v jeho básni „Slzy slovenské-
ho národa“. Daniel Sinapius Horčička, evanje-
lický kazateľ v úvode k svojmu dielu „Nový trh 
latinsko-slovenský (Lešno1678)“ spomína bis-
kupov Cyrila a Metoda, ktorí ako dobrí znal-
ci gréckeho a slovanského jazyka dosiahli, že 
sa slovančina stala rovnocenným bohoslu-
žobným jazykom s  hebrejčinou, latinčinou 
a  gréčtinou. Je to pravdepodobne najstar-
ší evanjelický záznam o  Cyrilovi a  Metodo-
vi. Po vzore slovanských vierozvestcov trval 
na tom, aby sa Slováci nevzdali svojho jazy-
ka, ak nechcú stratiť svoju tvár. Horčička, ako 
aj mnohí ďalší evanjelickí kazatelia, vidí dô-
ležitosť slovanských apoštolov najmä v pre-
sadzovaní zvesti Božieho slova v rodnom ja-
zyku, čo korešponduje s  evanjelickými re-
formačnými zásadami. Významným evan-
jelickým dejateľom, ktorý ocenil dielo slo-
vanských vierozvestcov, bol evanjelický su-
perintendent Daniel Krman. V  predhovore 
k Evanjelickému kancionálu obhajuje mate-
rinský jazyk pri bohoslužbách. Poukazuje na 
to, že právo používať slovanský jazyk pri služ-
bách Božích vymohol u pápeža sv. Cyril. Dô-
ležitosť hlaholského písma a slovanskej litur-
gickej reči si v  svojich dielach uvedomovali 
najmä evanjelickí kňazi a  jazykovedci Matej 
Bel a Pavol Jozef Šafárik. Pavol Jozef Šafárik 
významne prispel k osvetleniu života a die-
la Cyrila a Metoda v mnohých štúdiách, sta-

tiach a edíciách prameňov. Téma Cyril a Me-
tod v  Šafárikovom podaní predstavuje mo-
numentálne rozmery. Za dôležitú však treba 
považovať zmienku o  Šafárikovej priekop-
níckej edícii Života sv. Konštantína a  Života 
sv. Metoda, ktoré vydal v roku 1851 v Prahe 
a ktoré vzbudili v slovanskom svete, ale i na 
Slovensku, značný ohlas. Boli aj učebnicou 
účinkovania Cyrila a  Metoda, ktorú dôklad-
ne naštudovala štúrovská generácia. K tým-
to významným evanjelickým dejateľom je 
potrebné priradiť tiež osobu evanjelického 
kazateľa a  básnika Jána Kollára. V  jeho die-
le „Slávy dcéra“ (IV. Spev, zn. 12) cez ústa Míny 
básnik hovorí, že v „slovanskom nebi“ videli 
„zvláště Methoda a Cyrilla, Ony bratri Thessa-
lonicénske“. Kollár rozvíjajúc svoju myšlien-
ku, že „nábožnosť a národnosť sú sestry“, pre-
tavuje cyrilo-metodský odkaz nielen do ná-
rodnej, ale aj cirkevnej platformy. K  proble-
matike solúnskych bratov sa vracia vo svo-
jich kázňach, ktoré vydal aj v knižnej podobe. 
Pre bohoslužobný život na pamiatku slovan-
ských vierozvestcov zložil nábožnú pieseň, 
ktorá sa stala súčasťou bohoslužobnej kni-
hy „Zpěvník Evangelický“, kde figurovala pod 
číslom 324. V súčasnom „Evanjelickom spev-
níku“ ju nájdeme pod číslom 267. Pieseň roz-
jíma o diele slovanských apoštolov, ktorí nás 
vyviedli z  bludu pohanstva ku kresťanstvu 
a pozýva veriacich k milovaniu Krista tak, ako 
Ho milovali títo zbožní vierozvestcovia. 

Vo všetkých týchto vyššie spomína-
ných príkladoch evanjelickej spisby je naj-
významnejším jej dôvodom záujem o  ja-
zyk, a  tým aj podpora národnej existen-
cie. Hoci tieto dôvody predstavujú navo-
nok formálny nástroj pre obsahové ciele, 
boli prvým rozhodujúcim dôvodom pre 
nadviazanie na dielo Cyrila a Metoda v na-
šich končinách.

Rozmach cyrilo-metodskej 
tradície v ECAV

Koniec 18. storočia a najmä 19. storočie 
je poznačené celoeurópskym zápasom ná-
rodov na sebaurčenie. Tieto myšlienky pre-
nikajú zo spoločenskej klímy do cirkevnej 
a oslovujú v nej mnohých jej významných 
predstaviteľov. Najmä cirkevná inteligencia 
sa stala nositeľkou národnobuditeľských 
myšlienok, ktoré čerpala najmä z  obdobia 
Veľkej Moravy a z diela slovanských apošto-
lov. Tento národno-buditeľský zápas preni-
kal tak katolíckou cirkvou, ako aj evanjelic-
kou a nakoniec vyústil do vzájomnej spolu-
práce pri založení Matice Slovenskej. Aj keď 
v tomto zápase nemožno nevidieť jeho po-
litický a  národný rozmer, predsa nezosta-
lo iba pri ňom. On zároveň rozprúďoval aj 
náboženské cítenie, lebo sa opieral o dielo 
slovanských vierozvestcov. 

Dielo Cyrila a  Metoda najviac do pove-
domia evanjelickej cirkvi dostala generá-
cia štúrovcov. Vedení najmä myšlienkami 
P. J. Šafárika a J. Kollára dokázali sa zapáliť 
telom i dušou pre veci cirkvi i národa. V svo-
jich dielach sa často vracajú do obdobia 
Veľkej Moravy, z ktorého vyberajú vzory pre 

národné i náboženské postoje svojej doby. 
K solúnskym bratom sa vracia Ľudovít Štúr 
v cyrilo-metodskom pasuse v svojej histo-
rickej štúdii, v  ktorej vyzdvihuje zvesť slo-
va Božieho v rodnej reči i preklady svätých 
kníh do slovienského jazyka. K  upevne-
niu cyrilo-metodského povedomia v našej 
cirkvi prispela najmä oslava milénia prícho-
du slovanských vierozvestcov v roku 1863. 
Karol Kuzmány ako evanjelický superinten-
dent prešporskej patentálnej superinten-
dencie zorganizoval v  patentálnych evan-
jelických zboroch slávenie 1000. výročia 
príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej 
Moravy na slávnostných službách Božích, 
ktoré sa mali konať v prvú nedeľu po Tro-
jici v r. 1863. Pri tejto príležitosti vydal spis 
„O pohanstve a krestu Slovenského národa“, 
prvý svojho druhu, ktorý podrobne rozobe-
rá cyrilo-metodskú problematiku. Spis mal 
slúžiť k  poučeniu kňazov i  ľudu. Kuzmá-
ny tým významne prispel k utváraniu vzťa-
hu evanjelikov k cyrilo-metodskému dedič-
stvu. Jeho neprajníci, najmä promaďarsky 
orientovaní, ho osočovali, že chce do evan-
jelickej cirkvi zaviesť vzývanie svätých. Do 
cyrilo-metodskej spisby jubilejného roka 
1863 prispel i  evanjelický a. v. farár Pavol 
Dobšinský, známy slovenský folklorista, re-
daktor, spisovateľ, historik, kritik a učiteľ. In-
špirovaný spisom Karola Kuzmányho napí-
sal a ako osobitný spis vydal „poučnú“ ká-
zeň pre „pobožné domy slovenské“, kto-
rú nazval „Pamiatka pred tisíc rokmi v náro-
de slovenskom uvedeného kresťanstva“. Mala 
kolovať po rodinách, širších príbuzenských 
alebo susedských spoločenstvách. Jej cie-
ľom bolo organizovať a zadržať rodinné 
pobožnosti a vzdelať ich účastníkov v naj-
starších kresťanských dejinách Slovenska 
a  oboznámiť ich so životom a  dielom vie-
rozvestcov Cyrila a Metoda. K Dobšinského 
kázni je pripojená i  príležitostná nábožná 
pieseň o vierozvestcoch na nápev hymnic-
kej piesne Hrad přepevný jest Pán Bůh náš. 
Na tento nápev nie je v našej cirkvi zlože-
ná žiadna pieseň. Keď tento nápev Dobšin-
ský použil, ukazuje to dôležitosť, ktorú pri-
pisoval cyrilo-metodskému dedičstvu. Po-
dobnou aktivitou sa vyznamenal aj Ctiboh 
Zoch, oravský dekan a  farár v  Jasenovej. 
Svoju „svätoreč“ pri príležitosti osláv milé-
nia v Jasenovej vydal knižne a  zložil k tomu 
báseň „Tisíc let, o Hospodine“. V týždni pred 
slávením bohoslužieb na pamiatku milénia 
v  Jasenovej verejne čítali Život Konštantí-
nov a Život Metodov. Podobné oslavy mi-
lénia sa diali v mnohých evanjelických cir-
kevných zboroch nielen na území dnešné-
ho Slovenska, ale aj na „Dolnej zemi“ (napr.: 
Nový sad, Báčka). Správy o týchto slávnos-
tiach často uverejňovali noviny „Pešťbudín-
ské vedomosti“. Medzi najväčších horlivcov 
osláv milénia a obdivovateľov slovanských 
apoštolov patril Dr. Jozef Miloslav Hurban, 
farár v  Hlbokom. Jeho láska k  vierozvest-
com sa odzrkadlila nielen v  jeho literár-
no-náboženskej spisbe, ale aj v pomenova-
ní svojich dvoch synov. Jednému zo svojich 
synov dal meno Konštantín a najmladší do-
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stal meno Cyril Metod. Pri príležitosti milé-
nia sa významným dielom podieľal na vy-
daní „Jubilejnej biblie“ z  r. 1863, ktorú vy-
dal Josef Ružička v Prahe. Za geniálny mož-
no považovať Hurbanov nápad, ktorý pred-
ložil katolíckemu biskupovi Štefanovi Moy-
sesovi, aby Matica Slovenská bola založe-
ná na pamiatku cyrilo-metodského krstu 
a tisícročného pokresťančenia nášho náro-
da. S týmto návrhom Moyses z celého srd-
ca súhlasil. Pripomínanie si pamiatky Cyrila 
a Metoda na službách Božích nielen z prí-
ležitosti milénia môžeme vidieť v  cirkev-
nom zbore v Liptovskom Mikuláši. Apošto-
lov Slovanov si na bohoslužbách pripomí-
nali v pôstnu nedeľu už dávno pred sláve-
ním milénia. Bolo to počas pôsobenia fará-
ra Michala Miloslava Hodžu. Správa v  Slo-
venských pohľadoch o  tom poznamená-
va: „Pamiatka táto sa už oddávna v  cirkvi 
našej každoročne, vždy v nedeľu pôstnu slá-
vi a zakaždým s dobrým blahodarným účin-
kom pôsobí na srdcia tunajších rodákov na-
šich...“ Je to rukolapný dôkaz toho, že sa ná-
rodné snaženie štúrovcov pretavovalo do 
cirkevnej pôdy a  zanechávalo požehna-
nú stopu. S  cyrilo-metodskou problema-

tikou sa stretávame tiež v dielach Samue-
la Jurkoviča, Andreja Sládkoviča, Jána Bor-
bisa, Pavla Országha Hviezdoslava, Sveto-
zára Hurbana Vajanského i  Daniela Záboj 
Laučeka. Pozornosť chcem tiež upriamiť 
na výrok významného evanjelického cir-
kevného historika a  vysokoškolského pe-
dagóga Jána Kvačalu, ktorý v svojom die-
le „Novšie náhľady o  slovanských apošto-
loch a jich diele“ v závere hovorí: „Jesli i nie 
vskutku – ideálne boli slovanskí apoštolovia 
predchodcami Husa i reformácie..., prichodí 
nám evanjelikom našich apoštolov ešte väč-
šmi ctiť.“

Ukotvenie sviatku Cyrila a Me-
toda v chrámovej agende ECAV

Zápas o  národnú svojbytnosť v  19. sto-
ročí opierajúci sa o  cyrilo-metodskú tra-
díciu zohral v  evanjelickej cirkvi obrovskú 
úlohu. Priniesol osvetu v poznaní diela slo-
vanských apoštolov. Solúnski bratia sa sta-
li vo svojej viere i  konaní vzorom nielen 
spoločenským, ale predovšetkým cirkev-
ným. Úcta k nim sa začala odzrkadľovať aj 
v evanjelickej bohoslužobnej knihe. Napo-

mohol k tomu tiež prevrat v r. 1918. Po vzni-
ku Československa sa Slováci žijúci v  no-
vom štátnom útvare vyčlenili z  Uhorskej 
evanjelickej a. v. cirkvi. Vznikla ECAV na Slo-
vensku, ktorej už nikto z  iných národností 
nezasahoval do tvorby jej bohoslužobných 
kníh. To sa odzrkadlilo hneď v  Chrámovej 
agende vydanej v  r. 1922, ktorej autorom 
bol Martin Braxatoris. Táto agenda prvýkrát 
spomína sviatok „Pamiatka vierozvestcov 
Cyrila a  Metóda“, aj keď modlitby k  nemu 
sa majú použiť zo sviatku pamiatky apošto-
lov (Petra a Pavla). Chýba tam taktiež pred-
písané čítanie biblických textov (epišto-
ly a evanjelia). Aj keď sa sviatok dostal do 
chrámovej agendy, nesvätil sa v cirkvi vše-
obecne. To sa pokúša odstrániť brat farár S. 
Holčík výzvou vo svojom článku „Nebuďme 
nevďační Bohu – a jeho poslom“. Vyzýva, aby 
všeobecná pastorálna konferencia navrhla 
Generálnemu konventu zaviesť všeobecné 
svätenie sviatku Cyrila a Metoda. Túto sna-
hu podporil tiež farár Matej Tasler, ale upo-
zornil, že sviatok Cyrila a  Metoda (5. júla) 
nesmie zatieniť evanjelický sviatok Maj-
stra Jána Husa (6. júla). Braxatorisovu Chrá-
movú Agendu napísanú v  bibličtine (kra-
lickej češtine) vystriedala v r. 1954 Petríko-
va Chrámová Agenda (v slovenskej reči). 
Táto Agenda pozná sviatok Cyrila a  Meto-
da a má k nemu priradené modlitby a litur-
gické texty. Ján Milan Petrík, ktorý bol pro-
fesorom Praktickej teológie na evanjelic-
kej teologickej fakulte, posilnil úctu k  slo-
vanským apoštolom najmä článkom Sta-
roslovanská bohoslužba, ktorý pri príleži-
tosti 1100. výročia príchodu vierozvestcov 
na naše územie uverejnil v r. 1963 v Cirkev-
ných listoch. Konštatuje, že solúnski bratia 
„sú veľkými postavami v dejinách kresťanskej 
cirkvi u nás. Na pochmúrnom pozadí 9. storo-
čia objavili sa ako dve jasné hviezdy...“. Z bo-
hoslužobného hľadiska vyzdvihuje význam 
najstaršej duchovnej piesne Kýrie: „Hospo-
dine, pomiluj ny“. Na tento spôsob neskôr 
skladali Husovi nasledovníci podobné pies-
ne na kýrie, glóriu a krédo. Cez Juraja Tra-
novského sa dostali do nášho najstaršieho 
spevníka „Cithara Sanctorum“ a sú podnes 
zvláštnosťou evanjelickej hymnológie. Úpl-
né poslovenčenie evanjelických služieb Bo-
žích riešila Agenda z r. 1996, ktorej autorom 
je J. Filo ml. a kolektív. Sviatok Cyrila a Me-
toda má v  nej tiež svoje neodškriepiteľné 
miesto. 

Jeho pevné zakotvenie v duchovnom ži-
vote ECAV má pre jej členov veľký význam. 
Pripomínanie si odkazu slovanských apoš-
tolov nás totiž vždy privedie k  prehlbova-
niu viery, morálnemu spôsobu života, po-
znaniu Písma, jeho interpretácii zrozumi-
teľným spôsobom, úprimnému uctievaniu 
Boha, húževnatej duchovnej práci i odváž-
nemu misijnému svedectvu. Vďaka Bohu za 
inšpirujúce svedectvo solúnskych bratov.

Slavomír Sabol, 
biskup Východného dištriktu ECAV

Spracované z viacerých zdrojov
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V  januári minulého roka mi Evanjelický 
východ uverejnil článok s názvom Krst vo-
dou verzus krst Duchom Svätým. V  ňom 
som okrem iného napísal: „Medzi jednotli-
vými kresťanskými cirkvami nie sú rozdie-
ly v učení o Krste svätom dramaticky odliš-
né. Ide predovšetkým o  rozdiely v  samot-
nej praxi prisluhovania krstu." 

Sú cirkvi, ktoré prisluhujú krst deťom 
bezprostredne po narodení. Iné cirkvi zasa 
krstia len väčšie deti alebo dospelých, pri 
ktorých možno podľa ich názoru už jasne 
definovať, že sami celkom vedome a zre-
teľne deklarujú svoju vieru v  trojjediného 
Pána Boha. V  princípe však takmer všet-
ky kresťanské cirkvi považujú Krst svätý za 
univerzálny a vzájomne si ho uznávajú. Pri 
prestupoch z jednej cirkvi do druhej preto 
veriacich – ľudovo povedané – neprekrsťu-
jú. Rešpektujú tak slová apoštola Pavla, že 
„krst je len jeden“ (List apoštola Pavla Efez-
ským 4, 5).

Prekrsťovanie 
Žiaľ, prax ukazuje, že to nie je vždy tak. 

Vždy znova a  znova sa stretávame s  tým, 
že niektorí kňazi predovšetkým väčšinovej 
rímsko-katolíckej cirkvi na Slovensku Krst 
svätý iných kresťanských cirkví neuzná-
vajú. Ak sa niekto z  akýchkoľvek dôvodov 
rozhodne pre vstup do rímsko-katolíckej 
cirkvi, môže sa mu stať, že mu ho konkrét-
ny kňaz umožní len v tom prípade, ak sa mu 
nechá znova pokrstiť. Ak teda niektoré zlé 
jazyky ešte pred podpisom Dohody o Krs-
te svätom tvrdili, že rímsko-katolícka cir-
kev uzná krst iba toho človeka, ktorý sa roz-
hodne do nej prestúpiť, mýlili sa, pretože tá 
krst vykonaný v  inej cirkvi uzná len nieke-
dy. Pritom záleží na rozhodnutí konkrétne-
ho kňaza.

Priestor na spochybnenie 
krstu

Rímsko-katolícka cirkev predpokladá, že 
podľa Dohody o  Krste svätom, ktorá bola 
podpísaná v Bratislave 4. júna 2001, aj my 
v ECAV krstíme zásadne poliatím alebo po-
norením. Iný spôsob krstu, napríklad po-
kropením či pomazaním totiž neuznáva. 

Vo všeobecnosti však neuznáva žiaden krst 
vykonaný pred podpisom Dohody o  krs-
te svätom. Pokiaľ má rímsko-katolícky kňaz 
podozrenie, že krst vykonaný pred podpi-
som Dohody o  Krste svätom nespĺňa vyš-
šie uvedené požiadavky, vykoná tzv. pod-
mienečný krst slovami: „Ak si nebol pokrs-
tený, krstím Ťa v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého.“

Stávajú sa prípady, že rímsko-katolícka 
cirkev neuzná ani krst vykonaný po pod-
pise Dohody o  Krste svätom. S  najväčšou 
pravdepodobnosťou preto, lebo konkrétny 
kňaz má pochybnosti o správnej matérii, čo 
znamená, že si nie je istý, či pri krste bolo 
použité dostatočné množstvo vody. S  po-
chybnosťami o tom, že pri krste nebola po-
užitá správna forma, teda krstná formulka, 
som sa doteraz nestretol.

Z pohľadu bratských
Pomerne zaujímavo vyznieva vyjadrenie 

Štefana Evina, kazateľa Cirkvi Bratskej v Le-
viciach, ktorý v článku Krst ako osobné vy-
znanie viery v časopise Dialóg č. 3/2013 na 
tému prekrsťovania napísal: „Ak niekto bol 
pokrstený ako nemluvňa v ľudovej cirkvi 
(sakramentalistický prístup) a ako znovu-
zrodený človek sa vie k svojmu krstu pri-
znať a prisvojiť si Božie sľuby aj svoje zá-
väzky s tým spojené, utvrdzujem ho v tom-
to prístupe a nevediem k novému krstu. Ak 
je pre niekoho naopak problémom prijať 
svoj kojenecký krst ako biblický (kresťan-
ský), ochotne ho pokrstím pri vyznaní jeho 
viery. Ak bol niekto pokrstený ako nemluv-
ňa a jeho rodičia pritom boli preukázateľ-
ne znovuzrodení kresťania a on teraz žia-
da osobnú skúsenosť krstu, s tým nesúhla-
sím a vyučujem ho o kristologickom význa-
me krstu. Tých, ktorí boli pokrstení ako ne-
mluvňatá a žijú v spoločenstve veriacich, 
vyučujem a vediem k obráteniu. Obráte-
ných vediem a očakávam autentickú kon-

firmáciu – teda verejné vyznanie viery, po-
tvrdenie svojho krstu a začlenenie sa do ko-
munity veriacich.“

Ľudské alebo Božie konanie?
O vyššie uvedených názoroch možno, sa-

mozrejme, polemizovať. Ak veríme, že plat-
nosť Krstu svätého je závislá len a  len na 
Pánu Bohu, potom je skúmanie, či bolo po-
užité dostatočné množstvo vody, naozaj 
nenáležité. Povýšenie problému konkrét-
neho človeka prijať svoj kojenecký krst ako 
biblický (kresťanský) nad suverénne kona-
nie Pána Boha, je taktiež nebiblické. Krst 
svätý, v ktorom koná výlučne Boh, pretože 
všetci prítomní ľudia sú len akoby poslušné 
nástroje v Jeho rukách, je platný raz a na-
vždy. Nemôže stratiť svoju platnosť na zá-
klade použitia údajne malého množstva 
vody či nejakých vieroučných problémov 
pokrsteného človeka.

Osobne sa domnievam, že jednotlivé 
kresťanské cirkvi by si mali krst vzájomne 
uznávať bezpodmienečne, vždy a  za kaž-
dých okolností. Mali by rešpektovať Písmo 
sväté a nehľadať dôvody, ako spochybniť 
krst vykonaný v inej cirkvi. Napokon, máme 
oveľa viac spoločného toho, čo nás spája, 
než toho, čo nás rozdeľuje.

Na záver už len jedna poznámka: Keby 
členovia ECAV dôsledne zachovávali ver-
nosť svojej cirkvi, svojej duchovnej mat-
ke a vierovyznaniu, ktoré zdedili po svojich 
predkoch, s  problémom prekrsťovania by 
sa s  pravdepodobnosťou hraničiacou s  is-
totou vôbec nestretávali. Krst je len jeden 
a  nie je ho možné vylepšiť či opraviť dru-
hým. Bez ohľadu na pochybnosti nejakého 
kňaza či problémy konkrétneho človeka ak-
ceptovať svoj krst v kojeneckom veku.

Ján Bunčák, 
farár v Trenčíne

Krst sa nedá 
vylepšiť ani 
opraviť
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Neviem, kde presne sa nachádzaš ty, t. j. 
kde je tvoje miesto (čo máš robiť). Mohol 
by som uviesť množstvo princípov, odvolať 
sa na množstvo teórie o  fungovaní rodiny 
podľa Písma, veď o tom bolo napísaných už 
nemálo kníh. Chcem však zdôrazniť iba nie-
koľko faktov, ktoré považujem v súvislosti s 
témou „Kde je moje miesto“, za dôležité.

ČO MÁM ROBIŤ:

1. Ak som rodič, resp. starý 
rodič

Odovzdávať evanjelium (teda obozna-
movať svojich potomkov s Písmom, vysvet-
ľovať im ho slovami a životom) by malo byť 
pre nás samozrejmosťou. Môžeme otvoriť 

Písmo, napr. Žid 12, 5 – 11 alebo knihu Prí-
sloví, kde možno nájsť dôrazy na prísnu vý-
chovu a jej dôležitosť. Čo sa týka výchovy, 
chcem najviac zdôrazniť to, čo hovorí Pís-
mo – Kaz 3, 1: Všetko má svoj čas a každé po-
čínanie pod nebom má svoju chvíľu. Mnohí 
rodičia nevyužili čas venovať sa deťom, keď 
boli malé. Všeličo iné im bolo prednejšie, 
napr. kariéra, výstavba domu a pod. Ten čas 
sa už nevráti. Neodkladne si musím urobiť 
jasno, kde je moje miesto, čo mám robiť te-
raz, čo je v súčasnosti najdôležitejšie. Mám 
mať na pamäti, že je obdobie, kedy na dieťa 
zaberá prút, a je obdobie, kedy už nie.

Rodičia (najmä OTEC) sú pre deti 
obrazom Boha

Ako Ježiš hovoril o  Bohu? Najčastejšie 
používal obraz otca! 

Pred niekoľkými rokmi som debatoval 
s teenagermi, a keď som zdôrazňoval, že Boh 
je Otec, bol som šokovaný reakciou jedného 
chlapca: „Ale veď môj otec je ničomník! On 
nás opustil, bol na nás zlý!“ A vychrlil zo seba 
všetko, čo sa v jeho vnútri nahromadilo za tie 
roky skúsenosťou, ale aj v dôsledku postoja 
matky k celému problému. V tomto prípade 
sa satanovi podarilo zničiť postavenie muža 
ako otca, a tak podkopať jeho autoritu, ale aj 
zaútočiť na autoritu všeobecne ako takú. Od 
autority v  rodine sa totiž odvíja akákoľvek 
autorita, lebo Boh je základom rodiny a Boh 
je podstatou každej autority. (Ef 3, 14 – 15: 
Preto kľakám na kolená pred Otcom, po kto-
rom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi.)

Satan akúkoľvek autoritu odmieta. Sa-
tanské krédo znie: Rozdeľ a  panuj! Teda – 
nikomu nebuď podriadený!

Moje miesto v rodine 
Ako držať spolu vo svete,  
ktorý sa rozpadá?
V deň, keď mi prišiel informačný list EVS s programom konferencie, na ktorú ma pozval riaditeľ strediska Slavo Slávik už pred 
niekoľkými mesiacmi, som ráno čítal z Písma – 1Tim 5, 8: Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako 
neveriaci. Tak som sa musel pýtať: Kde je v prvom rade moje miesto? Väčšinou sme tu tí, ktorí v cirkevných zboroch alebo na iných 
úrovniach nesieme určitú zodpovednosť. Čo bude ako prvé vyhľadávať Boh z mojej ruky? (Je pravdou, že najťažšie je vydávať 
svedectvo medzi najbližšími...) Pracujeme, namáhame sa, vedieme skupinky, stojíme na čele cirkevných zborov, často bojujeme 
„s veternými mlynmi“...
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Čo sa týka výchovy, vedenia detí, tak 
naša spoločnosť sa rúti úplne opačným 
smerom, aký nám ukazuje Božie slovo. Pre-
stali sme deti vychovávať, viesť. Vyhovára-
me sa, že predsa nebudeme nikoho nútiť a 
používať násilie! V mnohých rodinách dieťa 
diktuje rodičom, či bude chodiť na hodiny 
náboženskej výchovy, na hudobný nástroj 
atď. Podobné je to aj pri nakupovaní ode-
vov, obuvi a iných potrieb. Kto koho vycho-
váva, vedie? Čo na takúto prax hovorí Pís-
mo – Iz 3, 12: Poháňačmi môjho ľudu sú deti 
a ženy panujú nad ním. Ó, ľud môj, tvoji vod-
covia sú zvodcami a robia zmätok na ceste, 
ktorou máš kráčať. Sú to silné slová, ale nie-
len o situácii Izraela v dobe Izaiáša. Je to aj 
obraz našej súčasnosti. Aký je  výsledok? 
Zmätok! Musíme sa pýtať: Kam sa to rúti 
naša spoločnosť? Ale musíme sa, žiaľ, dnes 
pýtať aj na to, kam sa rúti naša cirkev.

Rodičia sú  povolaní  žehnať svoje deti
V Písme čítame o požehnaní patriarchov, 

ktoré dávali svojim deťom pred smrťou. Ale 
nemusíme čakať až do smrti! Vážil som si, 
keď nám s manželkou pred odchodom na 
sobáš rodičia i  svokrovci dali požehnanie. 
Položili nám na hlavy ruky, modlili sa za nás 
a žehnali nám. Naučil som sa dávať požeh-
nanie deťom vždy, keď odchádzajú z domu 
(hoci aj do školy). Je to naša úloha. Veď tak 
čítame v Písme – 1Pt 3, 9: ... žehnajte, lebo 
na to ste povolaní, aby ste zdedili požehna-
nie.

Rodičia sú povolaní držať duchovnú stráž 
nad svojimi deťmi

Vieme, ako sa Jób modlil za svoje deti – 
Jób 1, 5: Keď však prebehlo poradie dní hos-
tín, Jób posielal po nich a posväcoval ich. 
Včasráno vstával a prinášal spaľované obe-
te podľa ich celkového počtu. Lebo Jób si po-
myslel: Možno sa moji synovia prehrešili a rú-
hali sa Bohu vo svojom srdci. Tak robieval Jób 
ustavične.

V  Agende ECAV z  r.1996 na str.129 sú 
otázky adresované rodičom a  krstným ro-
dičom pred krstom dieťaťa. Druhá otázka 
znie: Odriekate sa (odmietate) v mene tohto 
dieťaťa nevery, hriechu a  všetkých diabol-
ských skutkov; odriekate sa (odmietate)? Ne-
skôr pri konfirmácii konfirmandi sami na 
túto otázku odpovedajú. Podľa Luthera je 
krst celoživotným programom. Teda pre ro-
dičov to znamená celoživotné odriekanie. 
Rodičia po celý svoj život  majú „držať stráž“ 
nad svojimi deťmi – to je kňazská úloha ro-
dičov. Pri tej citovanej otázke z Agendy sa 
musíme pýtať: Čo všetko môžeme a máme 
označiť za neveru a diabolské skutky? Som 
presvedčený, že určite množstvo povier, ta-
kých typických pre slovenský folkór. Sem 
rozhodne treba zaradiť okultizmus – 5M 18, 
10 – 12: Nech sa nenájde u teba taký, čo by 
syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veš-
tec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani ča-
rodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, 
ani jasnovidec, ani kto by sa vypytoval mŕt-
vych. Lebo je Hospodinovi ohavný každý, kto 
robí tieto veci.

Koľkí rodičia a starí rodičia namočili svoje 
deti a vnúčatá do okultizmu? Alebo do ho-
meopatie? Vieme o  jej okultnom duchov-
nom pozadí. Koľkí „odovzdali“ svojim de-
ťom horoskopy, čítanie z  dlane, vyvoláva-
nie duchov, veštenie... Čo je potrebné uči-
niť, ak si sa v tomto našiel? Oddeľ sa, teda: 
zriekni sa toho! Veď si to sľúbil pri krste! Vy-
znaj to ako hriech, ako ohavnosť! Urob tak 
aj vtedy, ak si zatiahol svoje dieťa do sve-
ta povier, zaviedol k pochybnému liečiteľo-
vi, k veštici a pod. Vystríhaj svoje deti pred 
týmito vplyvmi, lebo v  tom spočíva tvo-
ja rodičovsko-kňazská úloha. Zaväzuje ťa 
k tomu sľub daný pri krste tvojich detí.

Často spomíname evanjelickú identitu, 
a ja mám už plné zuby tých prázdnych slov.  
Evanjelická identita je návrat k Písmu, ver-
nosť krstným sľubom, ktoré sme dali. Ako 
ich napĺňame? Na jednej biblickej hodi-
ne som bol vyzvaný, aby som viac hovoril 
o okultizme, a to aj v kázňach, lebo o tom sa 
v našich kostoloch nehovorí a takmer kaž-
dá rodina je „do niečoho namočená“. Pred 
nejakým časom v  našej cirkvi bol (a ešte 
stále je) „hon na charizmatikov“. Ale o okul-
tizme, ktorý sa vyskytuje v nejakej podobe 
takmer v každej rodine, sa nehovorí. Opäť 

musím citovať Písmo – Iz 5, 13: Preto pôj-
de môj ľud do zajatia pre nevedomosť, jeho 
vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť 
smädom. A  prorok Ozeáš 4, 6 hovorí: Môj 
národ zhynie pre nevedomosť.

2. Ak som dieťa
Opäť otvorme Písmo – Ef 6, 1: Dietky, 

poslúchajte si rodičov v  Pánu... A zopakuj-

me si aj 4. Božie prikázanie. Nikdy v histó-
rii nebola taká neúcta voči rodičom, ako je 
dnes v našej spoločnosti. Ako som spome-
nul, od úcty k rodičom je odvodená úcta ku 
všetkým ostatným autoritám. Nezabúdaj-
me na to!

Zvykli sme si na to, že deti „odkladajú“ 
svojich rodičov do domovov dôchodcov. 
Nepochopte ma teraz  zle. Nie som proti 
domovom dôchodcov. Pôsobil som v  cir-
kevnom zbore, kde vedľa fary stál domov 
dôchodcov. Dobre viem, že v týchto domo-
voch sú dva základné typy ľudí: veľmi šťast-
ní a veľmi nešťastní. Tí, ktorí nemajú niko-
ho, sú šťastní, že sa má kto o nich postarať. 
Je tam však aj mnoho nešťastných ľudí, tr-
piacich oprávneným pocitom krivdy, ak sa 
do domova dostali proti svojej vôli. Dodnes 
nemôžem zabudnúť na jednu babičku, kto-
rá od prvého dňa príchodu do domova dô-
chodcov deň čo deň plakala: Moje deti sa 
ma zbavili...

Podelím sa s  vami aj o  inú skúsenosť. 
Pred niekoľkými rokmi som sa zblížil s jed-
ným bratom, ktorý zakrátko zomrel na ra-
kovinu. Počas najťažšieho obdobia jeho ži-
vota som ho duchovne sprevádzal: navšte-
voval som ho, povzbudzoval a  modlil sa 

s ním. Priznal sa, že stále nemôže odpustiť 
svojmu otcovi, čo urobil. Stále ho to zožie-
ralo. Až na smrteľnej posteli, v  bolestiach 
mu odpustil.

3. Ak som súrodenec
Mohol by som citovať mnoho textov 

– o  láske, o  spolunažívaní, napr. Ž 133, 1: 
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spo-
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lu bývajú! Ako malé deti sme sa všetci hrá-
vali spolu, o  všetko sa delili – učili sme sa 
požičiavať si hračky a pod. A keď sme do-
speli, vadíme sa o to, čo tu zanecháme. Koľ-
ko hnevov a  absencie odpúšťania je v  sú-
rodeneckých vzťahoch. Aj medzi kresťan-
mi! Vadíme sa najmä o majetky, o to, čo si 
nikto z nás neodnesie z tejto časnosti! Bolo 

tak aj v dobe Ježiša – L 12, 13 – 15: Povedal 
Mu ktosi zo zástupu: Majstre, povedz môj-
mu bratovi, aby si podelil so mnou dedičstvo! 
On mu však riekol: Človeče, kto ma ustano-
vil za sudcu alebo za deliča medzi vami? I rie-
kol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľ-
vek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v 
rozhojňovaní jeho majetku. A  následne Je-
žiš povedal podobenstvo o  lakomom bo-
háčovi. Apoštol Pavol vytýkal korintským 
kresťanom – 1K 6, 7 – 8: Už aj to je úpadok 
pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo ne-
trpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej 
škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom! 
Nechceme sa vzdať toho, čo je pominuteľ-
né, čo tu všetci zanecháme. Nechceme sa 
vzdať toho, na čo máme nárok. Apoštol Pa-
vol o  dve kapitoly ďalej hovorí – 1K 8, 13: 
Preto: ak pokrm pohoršuje môjho brata, ne-
budem jesť mäso naveky, aby som brata ne-
pohoršil. Teda bol ochotný sa toho vzdať, 
len aby nenarušil bratský vzťah. V liste Rím-
skym (14, 15) hovorí: Lebo ak je tvoj brat za-
rmútený pre pokrm, nepokračuješ podľa lá-
sky. Nepriveď svojím pokrmom do zahynu-
tia toho, za ktorého Kristus umrel. Namiesto 
„pokrm“ si tam vložme „majetok“. Tak sa pý-
tam: Nestrácame svojich súrodencov pre 
pominuteľný majetok? Oni vidia náš vzťah 
k majetku, na čom nám najviac záleží. Ako 

dokazujeme, čo pokladáme za pravé hod-
noty a  za svoj pravý domov? Ako praktic-
ky dôverujeme Bohu? Ako sa zachoval Ab-
rahám, keď začali spory s Lótom (pastieri sa 
začali hádať o pastviny...)? Abrahám dal Ló-
tovi na výber! Hoci Abrahámovi Boh všetko 
sľúbil. Lót si pochopiteľne vybral lepšiu časť 
krajiny. Ale po čase prišiel o všetko.

4. Ak som manžel,  
resp.  manželka

Opäť by som mohol citovať množstvo 
textov, napr. 1Pt 3, 1 – 7 alebo Ef 5, 21 – 
33. Tam presne nachádzame, čo má robiť 
muž a čo má robiť žena. Ale to všetko už 
dobre ovládate, však? Problém je v tom, že 
my o tom filozofujeme, skúmame, aké boli 
vtedy spoločenské pomery, čo by sa ešte 
z toho dalo uplatniť a  realizovať aj dnes, 
čo ešte možno uznať, čo je však už nepri-
jateľný prežitok atď. Chcem vás vyzvať: 
Prestaňme filozofovať! Vráťme sa k  Pís-
mu! Podriaďme sa Božiemu slovu! Ak si 
manžel, máš milovať svoju ženu tak, ako 
Kristus miloval cirkev. To je tvoje miesto! 
Ak si manželka, máš sa podriadiť manže-
lovi, máš byť ozdobená duchom tichos-
ti a krotkosti. Tak sa pýtam: Robíme to, čo 
je nám prikázané? Alebo iba stále pouka-
zujeme na to, čo by mal robiť ten druhý? 
Prijal som partnera ako dar od Boha? Po-
tom  to prvoradé, čo musím bezpodmie-
nečne zachovávať,  je VERNOSŤ. Zopakuj-
me si manželský sľub!

Mt 19, 4 – 6: Odpovedal: Či ste nečítali, že 
Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a 
ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i mat-
ku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jed-

no telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo 
teda Boh spojil, človek nerozlučuj!

Jer 5, 8 (nadpis: Príčina súdu Božieho): kaž-
dý erdží za ženou blížneho (špekulujem, či 
by mi s tým druhým partnerom nebolo lep-
šie).

Aký je Boží pohľad na rozvod?
Na čo všetko sme si už zvykli, čo všetko 

sa už stalo pre nás bežným. Zvykli sme si na 
rozvody nielen v  celej spoločnosti (politi-
ci, herci), ale aj v cirkvi. Aký je rozdiel me-
dzi cirkvou a svetom? Koľkí naši kňazi..., koľ-
kí evanjelickí biskupi v zahraničí... sú rozve-
dení? Písmo jasne hovorí, Mal 2, 15 – 16: Pre-
to dajte pozor na seba a nespreneverujte sa 
manželke svojej mladosti! Lebo nenávidím 
rozvod – vraví Hospodin, Boh Izraela... 

Mt 19, 7 – 8:  Povedali Mu: A tak prečo 
Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepus-
tiť ju? Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil 
prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srd-
ca, ale od počiatku nebolo tak.

Pýtam sa: Zmenil sa Boh? Kde je naša 
evanjelická identita?

Martin Luther uznal, že svetská moc 
môže vysloviť súhlas s  rozvodom. Záro-
veň však jasne ukázal, čo to znamená pre 
kresťana: „Kde nie je kresťanov, alebo sú 
len skazení a  falošní kresťania, jedná svet-
ská moc správne, keď im ako pohanom po-
voľuje prepúšťať manželky a brať si iné, aby 
svojím nepodareným, pokazeným životom 
neprežívali dve peklá: jedno tu a druhé vo 
večnosti. Ale musia si byť vedomí toho, že 
rozvodom prestávajú byť kresťanmi a  stá-
vajú sa pohanmi, ktorí sa nachádzajú v sta-
ve zatratenia.“ (citát Martina Luthera). Ako 
veľmi sme sa posunuli od Lutherovho po-
hľadu! A budeme sa biť do pŕs, aká pevná je 
tá naša evanjelická identita!

Prosím vás, modlime sa za rodiny fará-
rov, presbyterov, vodcov. Satan vyvíja veľký 
tlak, aby sa rozpadli! Nechcem súdiť žiad-
neho rozvedeného farára, ale ja by som ne-
mohol ďalej kázať. Spomínam si, keď som 
bol raz pohnevaný s manželkou, už ani ne-
viem kvôli čomu, a išiel som si v tom čase 
pripravovať kázeň na nedeľu. Nedalo sa. 
Nemohol som ani len začať. Najskôr sme sa 
museli zmieriť...

Aké je moje miesto v  rodine? Ako držať 
spolu vo svete, ktorý sa rozpadá? Je to jed-
noduché. Zopakujem iba to najdôležitej-
šie: Vráťme sa k Božím poriadkom! Vráťme 
sa k  tomu, čo Boh ustanovil už na počiat-
ku – k tým odvekým chodníkom. A nájde-
me odpočinok pre svoju dušu.

Ľubomír Ďuračka
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Profil autora: evanjelický 
farár pôsobiaci v cirkev-
nom zbore Nové Mesto 
nad Váhom. S manžel-
kou Vierkou vychováva-
jú 3 deti.
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Sestra Ika Mišinová v  časopise Evanje-
lický Východ, ktorého vydavateľom je Vý-
chodný dištriktu ECAV na Slovensku, v aprí-
lovom čísle píše: 

„Škoda, že nadriadení v  polovici februára 
t. r. nečakane, bez varovania, zrušili pre Cir-
kevný zbor Bratislava Legionárska práve jeho 
farárske miesto (miesto br. doc. Jána Greša, 
pozn. red.). Nik s  ním dopredu o  tom neho-
voril. Vo svetle tejto udalosti sú pre mňa okol-
nosti úrazu a  smrti doc. ThDr. Janka Greša 
odpoveďou zhora na zaobchádzanie s  ver-
ným a statočným služobníkom cirkvi. V cirkvi 
nebol len zamestnancom, on mal svojho 
Pána inde. A k tomuto Pánovi odišiel v dôve-
re a istote, že u Neho má svoje miesto určite 
pripravené.“

Dištriktuálne presbyterstvo Západné-
ho dištriktu ECAV na svojom zasadnutí dňa 
28. 11. 2012 schválilo na základe žiados-
ti seniorálneho presbyterstva BAS rozde-
lenie CZ ECAV na Slovensku Bratislava so 
sídlom Konventná 11, na tri cirkevné zbo-
ry a zriadilo k 15. 12. 2012: CZ ECAV na Slo-
vensku Bratislava Staré mesto, CZ ECAV na 
Slovensku Bratislava Legionárska, CZ ECAV 
na Slovensku Bratislava Dúbravka. Farár-
ske a kaplánske miesta v troch nových CZ 
boli zriadené so zreteľom na počet členov 
pôvodného CZ a  počet existujúcich farár-
skych a kaplánskych miest pôvodného cir-
kevného zboru, tzn. žiaden farár/ka alebo 
kaplán, ktorí pôsobili v pôvodnom CZ ECAV 
na Slovensku Bratislava so sídlom Konvent-
ná 11, neboli preradení mimo novozriade-

né cirkevné zbory. Z  uvedeného vyplýva, 
že DP ZD ECAV v polovici februára 2013 ne-
zrušilo farárske miesto CZ ECAV Bratislava 
Legionárska, tzn. ani miesto br. farára doc. 
ThDr. Jána Greša. 

Doc. ThDr. Ján Grešo pracoval v cirkvi od 
1. septembra 1956 až do svojej smrti. Prá-
ceneschopný bol z  dôvodu úrazu od 26. 
januára 2013 až do svojej smrti. Zomrel 
17. februára 2013. Jeho smrť nás všetkých 
v  Západnom dištrikte zarmútila. Podsúva-
nie akýchkoľvek súvislosti medzi nešťast-
nou nehodou a smrťou brata Greša a  roz-
hodovaním orgánov Západného dištrik-
tu o farárskych miestach verejnosti je uráž-
kou nielen členov dištriktuálneho presby-
terstva, ale aj samotnej pamiatky nebohé-
ho brata farára. 

Vladimír Daniš, 
dištriktuálny dozorca Západného dištriktu 

Milan Krivda, 
dištriktuálny biskup Západného dištriktu 

Ako bývalí kolegovia zosnulého brata fa-
rára doc. Jána Greša, s ohľadom na jeho pa-
miatku a s ohľadom na jeho rodinu by sme 
privítali, keby sme sa nemuseli k  okolnos-
tiam jeho pracovného zaradenia verejne 
vyjadrovať. Z nižšie uvedených dôvodov by 
sme očakávali maximálnu zdržanlivosť naj-
mä od predsedníctva Západného dištriktu.

Dňa 28. 11. 2012 presbyterstvo Západné-
ho dištriktu okrem iného rozhodlo o zruše-
ní Cirkevného zboru Bratislava a jeho kňaz-
ských a kaplánskych staníc k  15. 02. 2013. 
Zároveň na území zrušeného cirkevného 

zboru zriadilo tri nové cirkevné zbory. Hoci 
nástupnícke cirkevné zbory rozšírili aktivi-
ty pôvodného zboru, dištriktuálne presby-
terstvo zriadilo v  nových cirkevných zbo-
roch o  jedno farárske a  jedno kaplánske 
miesto menej. Brat doc. Grešo, ako pracu-
júci dôchodca, potreboval pre svoju ďalšiu 
činnosť v  ktoromkoľvek novom zbore me-
novanie dištriktuálnym biskupom najne-
skôr k 15. 02. 2013. Očakával, že mu bude 
ďalšie pôsobenie v cirkevnom zbore umož-
nené a čakal na osobný rozhovor predsta-
viteľov Západného dištriktu. No zo strany 
predsedníctva Západného dištriktu nevyš-
la žiadna iniciatíva vysvetliť bratovi farárovi, 
kde s jeho službou cirkev počíta. Bolo na to 
dosť času: od 28. 11. 2012 do 26. 01. 2013 – 
kedy sa mu stal úraz. Napriek osobnému te-
lefonickému prísľubu brata dištriktuálneho 
biskupa seniorovi brat doc. Ján Grešo pre-
kvapujúco nedostal žiadne menovanie. Je 
smutné, že keď si ho Pán života a smrti po-
volal 17. februára t. r., zomrel síce v pracov-
nom pomere cirkvi, ale bez pracovného za-
radenia.

Na záver dodávame, že k tejto téme sa už 
verejne vyjadrovať nebudeme.

Martin Šefranko, 
predsedajúci farár Cirkevného zboru 

ECAV Bratislava Legionárska
Boris Mišina, 
zborový farár, 

senior Bratislavského seniorátu
a Edita Grešová, 

vdova po bratovi farárovi 
doc. Jánovi Grešovi

AD: Hľadal to, čo je Ježišovo  
(eVýchod č. 4/2013, s. 23) 
Vyjadrenie k veci pracovného zaradenia brata doc. Jána Greša

Dištriktuálny deň VD ECAV
28/07/2013 Aréna Poprad

KTO SME?
09.30 Slávnostné služby Božie

14.30 Hudobno dramatické pásmo "Pašie", Kapela KVD, zmiešaný 
spevokol a herecký zbor

 PAŠIE / Predstavenie, ktoré nechce byť divadlom, ale živým 
príbehom o moci lásky, ktorá premáha svet, o moci odpustenia, 
z ktorého sa rodí nový život, o moci, ktorej dotyk veľa v živote mení. 
Projekt, ktorý nemení biblický obsah, ale snaží sa sprítomniť jeho 
pravdy do súčasnosti a znásobiť jeho dosah v srdci a mysli človeka.

 VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

Organizátor
Biskupský úrad 

Východného dištriktu 
ECAV v Prešove

Spoluorganizátor 
Cirkevný zbor ECAV Poprad,

Cirkevný zbor ECAV Poprad-Veľká,
Mesto Poprad

“Kedysi neboli ste 
ani len ľudom, 
a teraz ste 
ľudom Božím.”
1Petra 2,10
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Kierkegaardova tvorba 

Kierkegaard počas svojho krátkeho živo-
ta napísal viac než 35 spisov, ktoré môže-
me rozdeliť z hľadiska zamerania na filozo-
ficko-etické a  náboženské. Pri pohľade na 
Kierkegaardovu tvorbu vidíme nezvyčajnú 
spojitosť s jeho osobným životom. Osob-
ne prežíval smrť svojej matky, piatich súro-
dencov a  otca – a práve toto vedomie smr-
ti, úzkosti a  konečnosti človeka je charak-
teristické pre celú jeho tvorbu. Ďalšou dô-
ležitou udalosťou Kierkegaardovho živo-
ta bolo priznanie sa jeho otca k  hriechu z 
mladosti a  strata ideálu: „Vzťah medzi ot-
com a  synom, keď syn v  skrytosti všetko 
objavil, a predsa sa to neodvažuje priznať. 
Otec je uznávaným mužom, bohabojným 
a  prísnym, len raz príležitostne v  opitos-
ti povie pár slov, ktoré dávajú tušiť to hroz-
né...“ (Kierkegaard, JP 5720, 1844). 

Neskôr sa Kierkegaard vyrovnáva s  roz-
chodom so svojou snúbenicou Regínou – 
biblickým príbehom o obetovaní Izáka (Bá-

zeň a chvenie) a utrpením Jóba (Opakova-
nie). Kierkegaard vyjadruje obdiv k  tým-
to starozmluvným postavám, chce zvýraz-
niť ich vzťah k Bohu a chce, aby sa stali prí-
kladom pre kresťanov jeho doby: „Jób! Jób! 
Ach! Jób! Nepovedal si nič skutočného, nič 
iného než tieto krásne slová: „Hospodin dal, 
Hospodin vzal; meno Hospodinovo nech je 
požehnané? Nepovedal si viacej?“ (Kierke-
gaard, Opakování, s. 119).

Po roku 1848 sa Kierkegaard orientuje 
viacej na náboženské témy – osobu Ježi-
ša Krista. V závere života (1854 – 1855) sa 
stal známym svojimi konfliktmi s biskupmi 
Mynsterom a Martensenom a kritikou ná-
boženských pomerov, ktoré publikoval naj-
mä v časopise Okamih. 

Boh a človek v porozumení 
Kierkegaarda 

Kierkegaard nepochyboval o  existencii 
Boha a Jeho dokonalosti. Bol presvedčený, 
že Boh je láska, že miluje človeka a  to na-

Vzťah k Bohu treba prejavovať nielen v kostole 
Prínos Sørena Kierkegaarda pre súčasnosť

SØREN KIERKEGAARD „Nielen vo 
svete obchodnom, ale aj vo svete ideí 
naša doba usporiada ozajstný výpre-
daj. Všetko je k dostaniu za tak smiešnu 
cenu, že je otázka, či má ešte vôbec 
niekto chuť kupovať.“ 

„Slobodu som mal a musel mať; a za 
najlepších podmienok by to možno bol 
trest za moju hrdosť, že som sa odvá-
žil niečoho, čo som nemohol realizo-
vať. Teda svoju slobodu som mal a mu-
sel mať.“ 

5. mája 2013 sme si mohli pripomenúť 200 rokov od narodenia dánskeho mysliteľa 
Sørena Kierkegaarda (1813 – 1855),  ktorý celý svoj život prežil v Dánsku, okrem troch 
návštev Berlína. Kierkegaard vyštudoval teológiu a filozofiu na Kodanskej univerzite 
a stal sa najznámejším filozofom Severu. 
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Traja prezidenti Kierkegaardových 
spoločností na prednáškach pri príležitosti 
200. výročia narodenia na Universidad de 
Granada: (zľava) J. G. Martin (Španielsko), 
veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva 
v Španielsku J. E. Lone Dencker Wisborg, 
A. Gonzalez (Mexiko) a R. Králik (Slovensko).
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vzdory tomu, že je ním zrádzaný a odmie-
taný. Človek sa nemôže porovnávať s  Bo-
hom, pretože bol Bohom stvorený a voči 
Bohu je vždy v  nepráve. Kierkegaard vo 
svojich dielach porovnával charakter a jed-
nanie Boha a človeka: Boh je na nebi a člo-
vek na zemi, medzi Bohom a  človekom je 
nekonečný rozdiel. Človek je hriešny, vyho-
vára sa a jeho myseľ je rozdvojená. Jedinou 
záchranou pre človeka je Boh a  priznanie 
sa, že pred Bohom je vinný: Hriech je rozho-
dujúci výraz náboženskej existencie." (Kier-
kegaard, Má literární činnost, s. 19) 

Človek sa musí stále rozhodovať, akým 
smerom sa orientuje jeho život. Vzťah  k 
Bohu musí byť úprimný, nestačí návšteva 
kostola – rozhodujúci je vzťah. Kierkegaard 
dáva za príklad Ženu hriešnicu, ktorá si uve-
domila svoju vinu, priznala sa a nehanbila 
sa vyznať svoj vzťah k Ježišovi pred davom. 
Nevyhnutnou podmienkou pre vieru musí 
byť úprimnosť človeka. Kierkegaard bol kri-
tický k tým, ktorí využívali cirkev k vlastné-
mu prospechu a kariére. Vyčítal kresťanom 
a  kňazom svojej doby, že nežijú tak, ako 
žil Ježiš Kristus, nedokážu trpieť pre prav-
du, nasledovať príklady Písma. To je dôvod, 
prečo o kresťanstve nemôže byť reč. Človek 
musí prejavovať svoj vzťah k  Bohu nielen 
v  kostole, ale potvrdzovať ho každoden-
ným životom a skutkami, ktoré sú znakom 
viery. Tieto skutky nemá človek konať s mo-
tívom, aby bol videný druhými, resp. zo 
zištných dôvodov, ale len ako prejav svoj-
ho vzťahu k Bohu. 

Kierkegaard často upozorňuje na sprá-
vanie sa človeka. Človek sa nemôže porov-
návať s druhými, vyhovárať sa, ale s vášňou 
milovať Boha a  blížneho. Blížny je každý 
človek, ktorého v  živote človek stretáva a 
musí ho nezištne milovať. Kierkegaard zdô-
razňuje nepreferenčnú lásku. Človek má 
svoj vzťah k druhému (blížnemu) prejavo-
vať bez vypočítavosti a bez toho, aby oča-
kával, že mu bude dobro oplatené. 

Kierkegaardova kritika

Tlač 
„Toto hrozné zlo spôsobilo medzi iný-

mi nasledujúce: nie je to práve bázeň Bo-
žia, ale bázeň z  ľudí, ktorí vládnu svetom. 
Z  toho pochádza strach byť jedincom 
a  sklon ukrývať sa pod jedným či druhým 
abstraktom. Z toho potom pochádza ano-
nymita, preto si potom tlač hovorí redakcia 
a pod.“ (Kierkegaard, JP , 3 A 275, 1850) 

Kierkegaard bol kritický nielen k  for-
málnemu kresťanstvu svojej doby, ale tiež 
k médiám a novinárom. Uvedomoval si ne-
bezpečenstvo médií a jeho vplyvu na mys-
lenie človeka. Obával sa, že človek prestá-
va byť jednotlivcom, ktorý sa samostatne 
rozhoduje, ale vďaka tlači sa stáva súčas-
ťou davu – vstupuje do anonymity. Človek 
vďaka médiám stratil samostatné myslenie, 
prestáva sa slobodne rozhodovať a snaží sa 
prispôsobovať davu, ktorý je manipulova-
ný médiami. 

Štát a kritika  
formálneho kresťanstva 

„Štát je v priamom pomere k počtu: pre-
to keď sa štát zmenšuje, môže sa počet stať 
zrazu takým malým, že štát prestane exis-
tovať, pojem zmizne. Kresťanstvo je v inom 
pomere k počtu: jediný pravý kresťan stačí, 
aby bolo pravdou, že kresťanstvo existuje.“ 
(Kierkegaard, Okamžik, s. 53) 

Kierkegaard bol kritický k spojeniu štátu 
a cirkvi. Ako príklad uvádza Novú zmluvu, 
kde kresťania boli prenasledovaní a nebo-
li pod ochranou štátu. Naopak, v Dánsku sa 
stali kňazi štátnymi úradníkmi, ktorí pobe-
rali plat od štátu. Kierkegaard si uvedomo-
val nebezpečenstvo, že pre kňazov sa stá-
va finančné zabezpečenie rodiny prvora-
dým cieľom, čo je v rozpore s učením a ži-
votom Ježiša Krista. Preto Kierkegaard tak 
často vo svojich dielach pripomína Ježišo-
vo spoločenské postavenie, chudobu, utr-
penie, opustenosť ľuďmi, narodenie v maš-
tali. V  jednom z úvodov ku knihe sa mod-
lí: „Ty, kto si putoval na zemi, si zanechal 
stopy, aby sme ich sledovali. Ty, kto stále 
z neba hľadíš na každého putujúceho a po-
silňuješ unaveného, povzbudzuješ bojác-
neho, vedieš zblúdilého späť a  osviežuješ 
zápasiaceho...“ (Kierkegaard, Evangelium 
utrpení, s. 9)

Kierkegaard tým chce zdôrazniť, že Je-
žiš Kristus netúžil po majetku a  spoločen-
skom postavení, rovnako tak sa musia sprá-
vať kňazi a všetci tí, čo sa chcú nazývať kres-
ťanmi. 

Kierkegaard chcel premeniť formálne 
kresťanstvo na kresťanstvo, ktoré je zobra-
zené v Novej zmluve. Chcel, aby človek mi-
loval viac Boha ako svoj blahobyt a  svo-
je postavenie. Chcel zmeniť myslenie ľudí, 
aby prestali slúžiť systémom a stali sa jed-
notlivcami. Kierkegaard zomrel sám, ale 
presvedčený o  pravde, ktorú hlásal. Ako 
napísal Václav Fiala: „Až po jeho smrti sme 
zistili, že tých niekoľko korún, ktoré našli 
u  neho vo vrecku, keď ho priviezli do ne-
mocnice, bol všetok jeho pozemský ma-
jetok. Z  úspor, ktoré mu kedysi zanechal 
otec, vyzdvihol krátko pred svojím zrúte-
ním posledný vklad. Svojej pravde obeto-
val imanie, šťastie, zdravie a  život.“ (Fiala, 
Trojzvuk, s. 56)

Roman Králik
Spracované s použitím viacerých zdrojov

Zoznámte sa  
s Kierkegaardom

Záujemcom o Kierkegaarda sú prí-
stupné preklady jeho diel Buď – alebo 
a Bázeň a chvenie v slovenskom jazyku 
a množstvo diel v českom jazyku naprí-
klad: Nemoc k smrti, Súďte sami!, Opa-
kovanie, Skutky lásky, Súčasnosť, Filozo-
fické fragmenty, Čistota srdca. Práve Čis-
tota srdca by malo byť úvodným die-
lom, ktoré slúži na základné zoznáme-
nie sa s Kierkegaardom. 

V ostatných rokoch bolo publiko-
vaných množstvo monografií naprí-
klad: Vrúcnosť a čin (D. Hajko) a Vášeň 
Sørena Kierkegaarda (J. Štefeček), kto-
rá je súčasťou knihy Etické mosty a pri-
pravovaná kniha Hebrejský jazyk a li-
teratúra s ohledem na Kierkegaarda 
(M. Roubalová – R. Králik), kde je v tre-
tej časti analýza diela Bázeň a chvenie, 
vzťah Abraháma a Izáka. Ďalšou prí-
ležitosťou k zoznámeniu sa s Kierke-
gaardom je séria Acta Kierkegaardina 
– Supplement, publikovaná v sloven-
skom a českom jazyku. Dve recenzie 
boli publikované aj v eVýchode – Kier-
kegaardovo zrkadlo pre súčasnosť (č. 
11/2010, s. 14, Kierkegaard ako výzva 
k súčasnému svetu, č. 8/2011, s. 16). 
Edícia sprístupňuje preklady štúdie au-
torov, ktorí určujú smer bádania o Kier-
kegaardovi v celosvetovom meradle: 
Stephen Evans, Andrew Burgess, Abra-
him Khan, Jon Stewart, Patrick Stokes 
ako aj štúdie bádateľov z Českej repub-
liky a Slovenska. 

Roman Králik, peda-
góg nitrianskej Univerzi-
ty Konštantína  Filozofa 
a Stredoeurópskeho vý-
skumného ústavu Søre-
na Kierkegaarda. Je ex-

pertom v oblasti bádania o Kierkegaar-
dovi, vyučuje komunikáciu a etiku. Žije 
v Šali, s manželkou Evou má dcéru Miriam 
a syna Jonathana Adama. Fascinuje ho 
odvaha pomenovať veci pravým menom. 



28 •

m
is

ia

Karin, čo ťa priviedlo zo slnečnej Floridy 
sem do stredu Európy?

V slnečnej Floride je veľmi horúco a ja ne-
obľubujem horúčavy, hoci tam žijem. Slo-
vensko mi pripomína krajinu, kde som sa 
v  USA narodila: Berlin, New Hampshire. 
Krajina má nádherné vlnité kopce s množ-
stvom zalesnených oblastí. Klíma je v  lete 
príjemná, v zime sa môže ochladiť, ale ešte 
stále sa dá byť vonku. Sú tam štyri ročné 
obdobia na rozdiel od Floridy, ktorá má len 
dve, leto a veľmi miernu zimu.

Učíš angličtinu malé deti, mládež 
i starších ľudí. Je to tvoja prvá 
pedagogická skúsenosť?

Učila som spoločenskovedné predme-
ty (dejepis, občiansku náuku a geografiu) 
na gymnáziu na Floride 31 rokov až do dô-
chodku. Neučila som angličtinu, ale preží-
vala som povolanie na misijné pole. Vyučo-
vať angličtinu ako cudzí jazyk ako rodený 
lektor sa zdalo byť niečo, čo by som moh-
la zvládnuť. 

Tvoj súčasný pobyt na Slovensku nie 
je prvý. Povedz nám niečo o svojich 
predošlých cestách do Levíc. Čo bolo ich 
zmyslom?

Jeden brat pastor z Destinu, Florida 
mi zavolal a spýtal sa ma, či by sme v na-
šom evanjelickom zbore Grace Lutheran 
Church v Pensacole nemali záujem o part-
nerstvo so zborom na Slovensku. Po roz-
hovore o  tejto myšlienke s pastorom Lin-
ckom sme sa rozhodli, že by sme to bra-

li ako formu svetovej misijnej služby. Fa-
rár Róbert Mišových sa s nami stretol v lete 
2006 a bolo rozhodnuté, že by sme mohli 
spolupracovať a  vymieňať si skúsenosti, 
nápady a spôsob, akým naše zbory zdieľa-
jú evanjelium. Každý rok prišla skupina do 
zboru Grace v Pensacole alebo evanjelické-
ho zboru v Leviciach. Zdieľali sme sa a pre-
zentovali sme myšlienky o  hudbe, nedeľ-
ných besiedkach a letných rodinných tábo-
roch. Niekoľko tímov z Grace pracovalo na 
letných rodinných táboroch, ktoré má le-
vický zbor zvyčajne v júli. Mládežníci z Le-
víc prišli na pobyt do Pensacoly, aby spo-
znali našu mládež a zúčastnili sa na Národ-
nom stretnutí mládeže Luteránskej cirkvi 
Missourskej synody (v roku 2010 sa kona-
lo v New Orleans, Luisiana). Tento rok sa tri 
dievčatá zúčastnili na pobyte v  Pensaco-
le a okolí a pôjdu tiež na Národné stretnu-
tie mládeže v San Antonio, Texas v júli. Na 
tomto stretnutí mládeže sa zúčastnia mla-
dí kresťania vo veku 14 – 19 rokov z celých 
Spojených štátov a Kanady. 

Tvoja služba v našej cirkvi nie je úzko 
viazaná len na výučbu anglického jazyka. 
Aké sú tvoje ďalšie aktivity v rámci 
partnerstva medzi tvojím zborom v 
meste Pensacola a cirkevným zborom v 
Leviciach?

Rada učím biblické hodiny pre dospe-
lých. Toto bolo súčasťou mojej práce aj 
v  mojom domácom zbore, takže sa zdalo 
byť správne robiť to aj tu, kedykoľvek je to 
možné. Nevýhodou je len to, že potrebu-

jem tlmočníka, pretože moje znalosti slo-
venčiny sú minimálne. To môže byť prob-
lematické. Slúžim ako koordinátor návštev 
medzi našimi zbormi. 

Na Slovensku si už 18 mesiacov, čo nie je 
málo. Ako znášaš toto dlhé odlúčenie od 
domova? Kto ti je oporou?

Bývať tu na Slovensku 18 mesiacov mi 
dalo veľa. Stretla som mnoho úžasných 
ľudí, ktorých vnímam ako súčasť svojej ro-
diny práve tak, ako svojich bratrancov, ses-
ternice, strýkov a tety doma. Odlúčenie od 
domova nebolo príliš emocionálne. Moja 
dcéra je dospelá a  stará sa o  môjho psa. 
Mám skvelých priateľov, ktorí strážia môj 
dom a postarajú sa o veci, ktoré tam treba 
urobiť. Som tak požehnaná, že svoje mod-
litby obyčajne začínam vďakou Pánu Bohu 
za tieto požehnania. Ako súčasť Medziná-
rodnej skupiny LCMS v  strednej Európe 
mám svojho nadriadeného v Žiline a kole-
gov, ktorí pracujú v Poľsku, Nemecku, Ma-
ďarsku a  Českej republike. Stretávame sa 
niekoľkokrát za rok a posielame si e-maily 
a modlíme sa za seba. Akoby som sa moh-
la cítiť odlúčená od rodiny a priateľov, keď 
mám všetkých týchto ľudí nablízku. 

Celý život si pracovala ako učiteľka. Za tie 
roky si mala mnoho žiakov. Akí sú tvoji 
dnešní, slovenskí žiaci? Čo ťa na nich 
najviac zaujalo alebo prekvapilo?

Slovenskí študenti sú veľmi usilovní. Udi-
vuje ma skutočnosť, že mnohí z nich hovo-
ria viacerými jazykmi už na strednej škole. 
My sa začíname učiť cudzí jazyk až na stred-
nej škole a väčšina študentov sa učí cudzí ja-
zyk len dva roky. Zriedkavo sa niekto nau-
čí cudzí jazyk aj používať. Zaujímavý je spô-
sob, akým predmety (matematiku, prírod-
né vedy, dejepis, geografiu aj slovenčinu) 
integrujete do všetkých úrovní vyučovania 
a zdá sa byť výborným spôsobom, ako do-
siahnuť vyššiu úroveň. My sa učíme predme-
ty oddelenejším spôsobom. Tunajší študenti 
si viac vážia vzdelanie a berú ho vážne.

Ako ťa poznáme, určite máš ďalšie plány 
vo svojej misijnej službe. Ak to nie je 
tajomstvo, prezraď nám niečo.

Čo sa týka misijných plánov na Sloven-
sku, budem sa naďalej venovať partnerstvu 
so slovenským zborom. Po návrate dievčat 
na Slovensko v  lete budem opäť pracovať 
v našom zbore. Čo presne tam budem ro-
biť, nie je ešte rozhodnuté.

Rozhovor pripravili: Róbert a Alena Mišových

Karin Moore  
„Som tak požehnaná, že svoje modlitby obyčajne začínam 
vďakou Pánu Bohu za tieto požehnania.“
Pri levickom evanjelickom cirkevnom zbore už 18 mesiacov pôsobí ako lektorka angličtiny Karin Moore, ktorá pochádza z Grace 
Lutheran Church v Pensacole. Necíti sa u nás osamelo, pretože tu stretla mnoho úžasných ľudí, ktorých vníma ako súčasť svojej 
vlastnej rodiny.
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Čo priniesli dvaja bratia, odetí v strohom 
bielom rúchu, z  malej dedinky ležiacej vo 
vnútrozemí Francúzska? Čo je známe o tej-
to komunite? Asi najznámejšie sú typické li-
turgické spevy, jednoduché, chytľavé a har-
monicky pekne ladené melódie, upravené 
do troj alebo štvorhlasu. Do melódií sú vlo-
žené základné biblické pravdy, krátke mod-
litby plné pokory, oddanosti Bohu. Takto sú 
spevy z Taizé známe aj nášmu spevokolu. 
Nikomu neprekáža, že tam, vo Francúzsku 
ich spievajú prevažne mladí ľudia, ktorí pri-
chádzajú do komunity z celého sveta. Tiež 
vieme, že pri speve týchto piesní sa doká-
žu stretnúť a  zladiť aj ľudia rôznych viero-
vyznaní. Veď aj ponuka na stretnutie v Bar-
dejove prišla od veriacich z miestnych ka-
tolíckych zborov. Keď sa v ich kostole eku-
menické stretnutie pri modlitbách usku-
točniť nemohlo, tak v našom sa mohlo. Je 
mnoho vecí, v ktorých sa ťažko zhodneme 
a tie sú nám dostatočne jasné. Ale byť spo-
lu pri speve a modlitbe – to dokážeme tak 
isto, ako tisícky mladých veriacich po celom 
svete. Rozdiely medzi nami nesmú byť dô-
vodom pre budovanie bariér nepriateľstva 
alebo neznášanlivosti. 

Tiché modlitby
Program štvrtkového večera 2. mája sa 

začal pri zažatých sviečkach v kostole spe-
vom piesní, čítaním Božieho slova, modlit-
bami. Po čítanom evanjeliu namiesto káz-
ne prišla na rad chvíľa ticha. Slovo evanjelia 
v tichu kostola doznievalo v srdciach a mys-
liach prítomných. Povzbudení vpredu kľa-
čiacimi bratmi z Taizé sme v tichých modlit-
bách aj my ostatní odpovedali Pánu Bohu 
na to, čím sa predtým On prihováral k nám. 

Spevokol učiteľov
Po tichej modlitbe a rozjímaní sme zno-

vu spojili hlasy v  speve. Spoločný spev 

viedli učitelia zo súkromnej umeleckej 
školy. V podaní veriacich pedagógov zne-
lo uctievanie Pána Boha zároveň úprimne 
i pekne, umelecky čisto a oslovujúco. Ani 
medzi nimi sa nedalo rozoznať, kto v kto-
rom kostole zvykne chváliť Boha ako kan-
tor, spevák či dirigent. Dokázali sa zla-
diť a  zjednotiť tak, ako ich k  tomu viedlo 
posolstvo ekumenického modlitebného 
stretnutia.

Svetlo  
ako symbol

Symbolické svetlo evanjelia sa potom od 
bratov z francúzskej ekumenickej komuni-
ty rozlialo postupne po celom kostole, keď 
sa od ich kahancov zažali plamienky svie-
čok v rukách všetkých prítomných. V obdo-
bí pred svätodušnými sviatkami tento sym-
bol výrečne poukazoval na to, ako sa naša 
viera v  moci Svätého Ducha má rozrastať 
od nás do nášho okolia. Byť svetlom sve-
ta nielen v kostole, ale všade tam, kde žije-
me a pracujeme, študujeme alebo odpočí-
vame, k tomu sme boli pozvaní štafetou za-
paľovania subtílnych sviec. 

Vznik hnutia
Záver stretnutia bol venovaný krátke-

mu predstaveniu vzniku hnutia v  Taizé. 
Pomocou prezentácie sa prítomní mohli 
preniesť do prostredia francúzskeho far-
márskeho vidieka, kde v roku 1940 počas 
2. svetovej vojny začala pôsobiť malá sku-
pinka veriacich ľudí. Ich prvou aktivitou 
popri modlitbách bola starostlivosť o  ži-
dovských i francúzskych  utečencov pred 
fašizmom. Po vojne sa spoločenstvo ve-
novalo predovšetkým budovaniu zniče-
ných vzťahov medzi ľuďmi, a  to tým, že 
budovalo ich vzťah k  Pánu Bohu. Dávalo 
zažiť dôležitú pravdu, že čím sú kresťania 
bližšie ku Kristovi, tým sú bližšie aj jeden 

k  druhému. Toto posolstvo stojí za to ší-
riť do rozdeleného sveta a roztrieštených 
vzťahov dodnes. Ak nás niečo má silu pri-
vádzať k  sebe, tak najskôr je to nasledo-
vanie Krista. Kde Jeho nasledujeme, pre-
stávame kráčať jeden proti druhému a zis-
ťujeme, že kráčame životom bok po boku 
spoločným smerom. Modlitebné stretnu-
tie v  bardejovskom kostole bolo tiež ta-
kouto skúsenosťou. Kiež by ich bolo čím 
viac.

Ján Velebír, 
farár v Bardejove  

a senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
Medzititulky: redakcia
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Večer 
s posolstvom 
z Taizé

„Brat farár! Prídu k nám dvaja bratia – 
Slovák, rodák z Bardejova a Nemec. Obaja 
žijú a slúžia v Taizé (Francúzsko). Nemec 
mnoho rokov, Slovák je tam rok a zacvičuje 
sa do služby. Môžu u vás predstaviť 
život v ich komunite?“ Tak nejako sa 
začali prípravy na stretnutie, ktoré sa 
napokon odohralo začiatkom mája 
v bardejovskom evanjelickom kostole.

Na prelome apríla a mája  
v niekoľkých mestách Sloven-
ska mohli cirkevné zbory a far-
nosti prijať brata Francisa (po-
chádza z Nemecka), ktorý sa 
stará v ekumenickej komuni-
te v Taizé o slovenských mla-
dých. Bola to  jeho druhá ces-
ta po Slovensku. Prežil niekoľ-
ko milých stretnutí so „starý-
mi známymi“, ale aj mnohý-
mi, ktorí o Taizé počuli po pr-
výkrát. Ku koncu pobytu sa za-
stavil aj v cirkevnom zbore 
Mengusovce, u brata farára Ti-
bora Molnára, ktorý bol v Tai-
zé osobne už 12-krát. Bratia 
rozprávali o živote v Taizé a 3. 
mája sa uskutočnila modlit-
ba so spevmi z Taizé aj za účas-
ti brata Jeana – Daniela, ktorý 
je prvým slovenským bratom 
v Taizé. Pochádza z dedinky pri 
Bardejove. 
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Vedeli by ste odpovedať na otázku, 
ktorá slovenská kniha je najstaršia? 
Možno to znie prekvapujúco, ale je 
ňou Bardejovský katechizmus (preklad 
Lutherovho Malého katechizmu), ktorý 
vyšiel v roku 1581 a tohto roku sa do 
tlače pripravuje jeho faksimilná, teda 
verná napodobenina. 
Na rekonštrukcii najstaršej slovenskej 
knihy dva roky spolupracujú s tímom 
odborníkov Miloš Kovačka (72), 
bibliograf a historik – evanjelik, emeritný 
riaditeľ Národného bibliografického 
ústavu Slovenskej národnej knižnice 
(SNK) v Martine a Ľubomír Ďurovič (88), 
emeritný profesor na univerzite v Lunde 
vo Švédsku.

Naplnenie otcových plánov

Profesor Ľubomír Ďurovič je synom Jána 
Ďuroviča (1894 – 1955), literárneho a cir-
kevného historika, evanjelického farára, 
profesora evanjelickej teologickej fakulty v 
Bratislave. 

„Po zmene režimu ho v 50-tych rokoch 
odstránili z fakulty, hoci to bol rešpektova-
ný historik a napísal výnimočné diela,“ vy-
zdvihuje jeho prínos Miloš Kovačka. Je au-
torom štúdií o evanjelickej minulosti (Mar-
tin Lauček, Životopis Juraja Tranovského, 
Evanjelická literatúra do tolerancie) a slo-
venskej hymnologických prác.  

Jeho syn Ľubomír po 68. roku zostal 
v emigrácii. Hoci je slavista (porovnáva-
cie štúdium v rámci slovanských národov, 
pozn. red.) a pôsobil ako prednosta Slovan-
ského ústavu na Univerzite v Lunde, po ot-
covi zdedil aj lásku k cirkevnej evanjelic-
kej histórii. Cíti potrebu dotiahnuť do kon-
ca to, na čom začal pracovať jeho otec. Me-
dzi povinnosti, ktoré mu ležia na srdci, pat-
rí aj vydanie faksimílie Bardejovského kate-
chizmu. 

Nový bádateľský pohľad na 
Bardejovský katechizmus 

Keďže Ľubomír Ďurovič sám žije väčši-
nou v zahraničí, do projektu prizval  Miloša 
Kovačku: „Viac ako rok korešpondujeme ta-
kpovediac denne. Nemusel ma presviedčať, 
dostal som sa do toho spontánne.“  V tomto 
roku sa im podarilo získať grant, z prostried-
kov ktorého budú pokryté náklady na vy-
danie faksimile Bardejovského katechizmu 
v Slovenskej národnej knižnici. Katechiz-
mus má neobyčajný význam nielen pre de-
jiny evanjelických kresťanov na Slovensku, 
európskej reformácie, ale i pre znalosti o vý-
voji slovenskej a európskej knižnej kultúry. 

Faksimile Bardejovského katechizmu pr-
výkrát vydal v roku 1947 Boris Bálent. Bolo 

vysoko oceňované, dnes je však už nedo-
stupné. A žiaduci je i nový bádateľský po-
hľad, ktorý prehĺbi znalosti tak o Barde-
jovskom katechizme, ako aj o dejinách re-
formácie na Slovensku v 16. storočí, ktoré 
slovenská veda a teológia zhromaždila za 
takmer sedem desaťročí, ktoré od Bálen-
tovho vydania uplynuli. Slovensko by malo 
lepšie poznať a kvalifikovane oceňovať svo-
ju najstaršiu známu tlačenú knihu.     

Poškodený unikát
V súčasnosti je známy len „jeden jediný“, 

unikátny, a preto neobyčajne cenný výtla-
čok Bardejovského katechizmu, ktorý ar-
chivuje Slovenská národná knižnica v Mar-
tine. Žiaľ, sčasti je poškodený. Zrejme ne-
opatrný  kníhviazač knihu nesprávne ore-
zal vrchnú časť knihy, a tým unikátny výtla-
čok poškodil. Najmä prvý riadok na každej 
strane je neraz nečitateľný.   Miloš Kovačka 
s Ľubomírom Ďurovičom sa usilujú spoloč-
ne so známym slovenským knižným grafi-
kom Petrom Ďuríkom rekonštruovať pô-
vodný formát  vydania, jeho veľkosť i chý-
bajúci text. Faksimile katechizmu do tlače 
pripravia na základe prameňov a porovná-

vacích analýz tak, aby bolo zrejmé, nielen 
to, čo sa z pôvodného vydania zachovalo, 
ale i to, čo z neho chýba.  

Od latinčiny ku kraličtine 
Bardejovský katechizmus predstavuje 

významný dokument evanjelickej reformá-
cie, a to z ohľadu vieroučného, ako aj filo-
logického.  Ľubomír Ďurovič napríklad zis-
til, že Bardejovský katechizmus rešpektu-
je v preklade citátov českú tzv. melantriš-
skú Bibliu, pomenovanú po Jiřím Melantri-
chovi, významnom renesančnom tlačiarovi 
a vydavateľovi. Základom jeho edičnej čin-
nosti sa stala Melantrichova Biblia, ľudovo 
zvaná tiež „melantriška“,  založená na čes-
kom preklade Vulgáty, normatívnej latin-
skej katolíckej Biblie. 

Ale v Bardejovskom katechizme našiel 
profesor Ďurovič aj pasáže, keď jeho ne-
známy prekladateľ citoval z prekladov Kra-
lickej Biblie. Tieto citáty sú na jednej strane 
znamením odklonu slovenskej evanjelickej 
biblistiky od „melantrišky“, na druhej strane 
signalizujú nadväzovanie na biblický pre-
klad Jednoty bratskej: „Slovenskí luteráni 
ho začali brať na vedomie už v čase Barde-
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r. 1: (Katechysmus);

Projekt korešponduje so sna-
hami výskumu dejín knižnej
kultúry na Slovensku sprí-
stupniť slovenskej a medzi-
národnej – vedeckej i laickej
verejnosti jeden z najvýz-
namnejších dokumentov
národného kultúrneho dedič-
stva Slovenska.
MK: Prípadný komentár
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jovského katechizmu v roku 1581, keď ešte 
šesťdielna Kralická nebola ako celok vyda-
ná (vychádzala v rokoch 1579 – 1593).“  

V odklone Bardejovského katechizmu 
od „melantrišky“ ku Kralickej Biblii  vidí Mi-
loš Kovačka signál budúceho vývoja: „Vte-
dajší evanjelickí Slováci, ktorí sa nemali z  
hľadiska kultivovaného domáceho spisov-
ného jazyka o čo oprieť, opreli sa protes-
tantskú Jednotu bratskú – Kralická sa sta-
la veľmi rýchlo autoritou. Bola prvým čes-
kým prekladom z pôvodných biblických ja-
zykov, hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny, a 
príťažlivou sa stala i jedinečne rozvinutým 
biblickým jazykom.“ Kralickú Bibliu považu-
je Miloš Kovačka za výnimočnú pre jej litur-
gickosť – jej jazyk, hlboko teologický, ale i 
liturgický, prostý, ba až „detinsky nežný“, je 
vhodný nielen na čítanie, ale i na spev, čo 
evanjelickým Slovákom konvenovalo: „Ne-
byť Kralickej, azda by ani spievaná liturgia 
nebola u evanjelických Slovákov natoľko 
obľúbená.“

Ekumenický rozmer
Súčasťou faksimilného vydania katechiz-

mu budú aj viaceré štúdie. Ekumenický roz-
mer má štúdia humanistu, klasického filoló-
ga, prekladateľa starokresťanskej a huma-
nistickej literatúry Daniela Škovieru (1946), 
bardejovského rodáka. Je vlastne akýmsi 
„prelúdiom“ samého katechizmu. Napriek 
tomu, že je sám grécky katolík, napísal vý-
nimočnú prácu o evanjelickom vzdelanco-
vi, rektorovi Leonardovi Stoeckelovi (1510 – 
1560), autorovi prvého slovenského evanje-
lického vierovyznania. „Sme šťastní, že sme 
mohli mať takého erudovaného spolupra-
covníka, ako je Daniel Škoviera. O Stoecke-
lovi, ktorého si váži, píše s veľkým obdivom,“ 
doplnil na margo štúdie Miloš Kovačka. 
Okrem iného v nej uvádza: „Bardejov musel 
vnímať ako vyznamenanie, že ich občania, 
Michal Radašín (prvý evanjelický senior Ša-
riša a piatich východoslovenských slobod-
ných kráľovských miest so sídlom v Bardejo-
ve, pozn.) a L. Stoeckel pre kráľovských po-
vereníkov pripravili formuláciu vierovyzna-
nia.“ Škoviera tiež neváhal  opublikovať plné 
originálne znenie Confessio Pentapolitana, 
jednej z najstarších pamiatok uhorského a 
špeciálne slovenského luteranizmu. 

V štúdii opisuje, aké mal Stoeckel v Barde-
jove ťažkosti pri formovaní nového luterán-
skeho vedomia. Ukazuje sa, že aj medzi vte-
dajšími luteránmi bolo mnoho nejednoty a 
zďaleka nie všetky Stoeckelove myšlienky a 
postoje boli prijímané tak jednoznačne, ako 
by sa to z dnešného hľadiska zdalo. 

Spoveď ako „šiesta sviatosť“
Na Bardejovskom katechizme je podľa 

mienky Miloša Kovačku zaujímavých množ-
stvo faktov, tém, ale i hypotéz, ba i záhad. 
Upozorníme aspoň na jednu z nich: Pôvod-
ná reformačná koncepcia sviatostí predpo-

kladala spoveď (pokánie) ako šiestu sviatosť 
evanjelickej reformácie. S veľkou pravdepo-
dobnosťou sa to odrážalo aj v štruktúre Bar-
dejovského katechizmu. Ale keďže to ne-
skôr už nekorešpondovalo s vývojom viero-
uky, ktorý spoveď zahrnul do Večere Páno-
vej, v zachovanom výtlačku Bardejovského 
katechizmu samostatná kapitola – dvojstra-
na – o spovedi chýba. Nevedno, kto a z akej 
príčiny ju zo zachovaného výtlačku  Barde-
jovského katechizmu mechanicky odstrá-
nil. „Mali sme problém, ako znel pôvodný, z 
katechizmu odstránený bardejovský text o 
spovedi. No našiel sa odpis iného textu slo-
venského katechizmu z tohto obdobia, kto-
rý čerpal z rovnakej predlohy ako Bardejov-
ský katechizmus. Tento text rešpektoval sa-
mostatnosť spovede, a tak sme ho mohli do 
rekonštruovaného Bardejovského katechiz-
mu prevziať. Takže katechizmus bude rela-
tívne kompletný a jeho zostavovatelia sľu-
bujú zaujímavé čítanie. Veď súčasťou vyda-
nia bude aj priekopnícka teologická štúdia 
Michala Valča, pedagóga Katedry nábožen-
ských štúdií Žilinskej univerzity a Biblickej 
školy v Martine, v ktorej porovnáva historic-
kú spoveď a jej teológiu s dnešnou dogma-
tickou pozíciou ECAV. 

Hodnotné štúdie 
Súčasťou vydania Katechizmu bude aj 

štúdia Miroslavy Bodnárovej,  riaditeľky 
Štátneho archívu Ministerstva vnútra v Pre-
šove, o reformácii vo východoslovenských 
kráľovských mestách. Čitatelia sa môžu te-
šiť aj na štúdiu o lingvistike jazyka katechiz-
mu Milana Žitného, výnimočného sloven-
ského germanistu a prekladateľa severskej 
literatúry. Pripravené sú aj ďalšie state, napr. 
o nezastupiteľnej úlohe Bardejovského ka-
techizmu v národných a duchovných    de-
jinách Slovenska, ale i štúdia maďarskej bá-
dateľky Judity V. Ecsedyovej o typografickej 

výbave bardejovskej tlačiarne Davida Gut-
gesella, v ktorej bol Bardejovský katechiz-
mus vytlačený.

Zrod slovenskej školy
Dvojročná práca profesora Ďuroviča a re-

nomovaného bibliografa M. Kovačku sa po-
maly chýli ku koncu a ak Pán Boh dá, Barde-
jovský katechizmus opäť uzrie svetlo sveta 
v podobe faksimílie v roku 2013. Bude pr-
vým zväzkom edície Pramene k duchov-
ným dejinám Slovenska (druhý zväzok tej-
to edície Akty a závery/Zákony a ustanove-
nia Žilinskej synody  už vyšiel v roku 2010.)  
No význam vydania tohto „dielka“ nie je 
a nebude iba v tom, aby Slováci vedeli, že 
naša najstaršia kniha je práve táto. Je omno-
ho širší, ako na to upozorňuje aj Miloš Ko-
vačka: „Na malej platforme tejto knižočky sa 
zrodila historická sila slovenského protes-
tantizmu, jeho odolnosť, schopnosť a od-
vaha v nepriaznivých historických okolnos-
tiach zachovať vernosť Augsburskému vy-
znaniu, ale i slovenská  oddanosť Biblii Kra-
lickej. V neposlednom rade pre zakladateľ-
ský význam pre slovenskú školu a vyučova-
nie, z vydávania katechizmu sa zrodila celá 
tradícia literatúry pre deti a mládež. A na-

pokon, no v neposlednom rade, sa v proce-
se vydávania Malého katechizmu Dr. Mar-
tina Luthera, ktorý je najvydávanejším slo-
venským knižným prekladom (vyšiel viac 
ako 300 krát), zrodil slovenský jazyk. Celý 
rad slovenských slov, ktorý charakterizuje 
Bardejovský katechizmus, dokladá, že ne-
bol vydaný v čistej češtine – je to čeština 
slovenskej redakcie. V Bardejovskom kate-
chizme je očividne prítomný neznámy pre-
kladateľ, evidentne Slovák, a vkladá do naj-
staršej slovenskej knihy slovenské slová.“ 

Spracovala: E. Mihočová
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Faksimilmé  vydanie Bardejovského katechizmu pripravuje bibliograf Miloš Kovačka
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Pochádzam z malej dedinky na východe 
Slovenska – Chminianske Jakubovany (Ša-
rišsko-zemplínsky seniorát – ŠZS). Je to zá-
roveň i cirkevný zbor, v ktorom som vyras-
tal. Keďže už piaty rok študujem v Bratisla-
ve a z toho posledný rok bývame s man-
želkou Zuzkou v Banskej Bystrici, musím si 
zvykať na mestský spôsob života a všetko s 
tým spojené. (Píšem nedokonavým vidom, 
lebo so životom v meste sa asi nikdy stoper-
centne nestotožním :-). Vždy sa preto teším, 
keď ideme navštíviť našich rodičov, buď do 
Chminianskych Jakubovian alebo na Dubo-
vé (Zvolenský seniorát), odkiaľ je Zuzka. Je 
to pre mňa neopísateľný pocit, byť obklo-
pený tou nádhernou prírodou, čistým vzdu-
chom a hlavne pokojom, ktorý dedina dáva. 

Boh sa ku mne sklonil
Neviem, či som už niekedy dostal otáz-

ku: Kedy si začal žiť život s Bohom? Ak by 
sa ma toto niekedy niekto spýtal, moja od-
poveď by bola: „Žiť s Bohom som nezačal 
ja. Boh bol Ten, kto prvý začal žiť život so 
mnou. Môj život s Bohom začal v deň môj-
ho krstu.“ Aj keď si na tento deň nepamä-
tám, pretože to bolo asi mesiac po mojom 
narodení, viem, že to bol najdôležitejší deň 
môjho života. Pán Boh ma už vtedy ako ma-
lého chlapca, poznačeného dedičným hrie-
chom, prijal za svoje dieťa. Už vtedy sa ku 
mne Pán života i smrti sklonil. V krste za-
čal Boh so mnou vzťah – vzťah otca a dieťa-
ťa. Vtedy som to ešte nevnímal, teraz už ale 
viem, že práve v krste som sa stal Božím die-
ťaťom. I keď ja som svoju vieru v Pána Boha 
ešte nemohol vyznať, On sa ku mne priznal, 
a práve tento Boží čin bol tým najdôležitej-
ším pre moju cestu viery, pre život s Ním. 

Začiatky cesty viery
Keďže moji rodičia sú veriaci, už od ma-

lička ma brávali každú nedeľu do kostola 
na služby Božie. Pamätám si, že ako škôlkar 
som párkrát sedel pri mojej babke. Neviem 

už, či kniha, ktorú som mal položenú na lavi-
ci, bol spevník, ale viem, že aj napriek tomu, 
že som ešte nevedel čítať, spieval som na 
plné hrdlo. Keď som bol trochu starší, se-
dával som s otcom na chóre pri dospelých 
mužoch. Pre mňa to bolo niečo výnimočné. 
Akoby som bol jedným z nich. I keď neraz 
mi už bolo dlho a moja najčastejšia otázka 
znela: „Oci, ako dlho ešte?“, som vďačný ro-
dičom, že ma do kostola brávali každý týž-
deň. Vnímam to ako povinnosť všetkých ro-
dičov. Veď čo lepšie môže rodič urobiť pre 
svoje dieťa? Sám apoštol Pavol v liste Rím-
skym 10, 17 hovorí: „Teda viera je z počúva-
nia skrze slovo Kristovo.“ To sa deje práve na 
službách Božích. 

Postupne som začal chodievať na detskú 
besiedku, ktorá v tom čase bola počas slu-
žieb Božích. Pre mňa bola každá jedna be-
siedka obohatením. Okrem mnohých pies-
ní som sa tam naučil veľa biblických príbe-
hov – starozmluvných aj novozmluvných. 

Služba v cirkevnom zbore
Cirkevný zbor, v ktorom som vyrastal, pre 

mňa znamená veľa. Tu som mal možnosť 
spoznávať Pána Boha – to, ako koná v živo-
toch ľudí. Som vďačný Pánu Bohu, že poslal 
do nášho zboru ľudí, farárov, cez ktorých 
som pochopil, čo znamená slúžiť v cirkev-
nom zbore. 

Asi od 16 - tich rokov som sa začal veno-
vať učeniu detskej besiedky, k čomu ma pri-
viedol Stano Grega (terajší farár v Hybe). 
Prácu s deťmi som si veľmi obľúbil. Uvedo-
mil som si, aké dôležité je venovať sa im 
i mimo služieb Božích. Besiedku viedli aj 
ďalšie dievčatá z nášho zboru. Učili sme na 
dvoch miestach – u nás a v jednej filiálke. 
Spolu s dievčatami sme pripravovali každý 
rok pre deti biblický tábor, chodili sme s deť-
mi na Dávidovu harfu (jednodňové stretnu-
tie detí ŠZS), nacvičovali programy do kos-
tola a robili mnohé iné aktivity pre deti. Rád 
spomínam aj na naše mládežnícke výlety. 
Počas piatich rokov sme pospoznávali riad-

ny kus Slovenska. Rád by som spomenul 
i našu kapelu, s ktorou sme hrávali na rôz-
nych stretnutiach. S Ľubom a Ankou Činču-
rákovcami (teraz slúžia ako duchovní v Ku-
kovej) sme asi rok raz do mesiaca organizo-
vali evanjelizačné večery (v sále kultúrneho 
domu), kde sme s kapelou vždy hrali. 

Čas, ktorý som venoval službe v mojom 
cirkevnom zbore, by som nevymenil za nič. 
Som rád, že si ma ako nedokonalého člove-
ka Pán Boh mohol použiť na budovanie Bo-
žieho kráľovstva v cirkevnom zbore Chmi-
nianske Jakubovany. Tento zbor pre mňa 
vždy bol a bude mojím cirkevným zborom. 

Slúžiť Bohu a ľuďom celý 
život

Počas strednej školy som si nikdy nepo-
myslel, že raz pôjdem študovať teológiu, 
aj keď som úprimne veril v Pána Boha a s 
ochotou som sa snažil čo najviac pomáhať 
v našom cirkevnom zbore. No človek mie-
ni, Pán Boh mení. Dva roky po strednej ško-
le som začal študovať na Evanjelickej boho-
sloveckej fakulte UK. Tu mi Pán Boh dal spo-
znať moju manželku Zuzku, s ktorou sme 
spolu šťastní. Pán Boh nám požehnal bá-
bätko, ktoré sa narodilo v júni. Tešíme sa, že 
sme už traja. Momentálne bývame v Ban-
skej Bystrici, kde Zuzka robí kaplánku (teraz 
je už na materskej dovolenke). 

Pred niekoľkými týždňami som dopísal 
diplomovú prácu na tému: Otázky života 
cirkevného zboru podľa Prvého listu Korint-
ským. Začiatkom júna som mal štátnice a 2. 
júla kaplánske skúšky. Prežívame pestré ob-
dobie, no veríme, že Pán Boh nám dá obom 
veľa síl a pokoja na zvládnutie všetkého, čo 
nás čaká. 

Tomáš Lipovský,
študent 5. ročníka 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 

Cesta viery
Tomáš Lipovský: 
„Žiť s Bohom  
som nezačal ja.  
Boh bol Ten,  
kto prvý začal žiť 
život so mnou.“
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Juraj Herz sa narodil v Kežmarku 4. septem-
bra 1934 v rodine rozhľadeného židovského 
lekárnika Lea Herza – absolventa Karlovej 
univerzity. Vtedy tu pôsobil evanjelický farár 
Ondrej Spišák, ktorý v snahe o záchranu Ži-
dov pred deportáciami bol ochotný riskovať 
a tak v rokoch 1941 – 1943 pokrstil vyše 150 
Židov – medzi inými aj celú rodinu Herzovu. 
Napriek tomu ich však – už ako evanjelikov – 
vzali do koncentračného tábora Ravensbrück 
a neskôr do Sachsenhausenu. Vďaka Bohu to 
prežili a po vojne sa vrátili do Kežmarku, kde 
sa Jurajovi narodili ešte dvaja bratia – Rudo 
(ktorý je tu vodičom sanitky a správcom ži-
dovského cintorína) a  Laco. Žije v  Košiciach 
a v štúdiu STV bol vedúcim produkcie. 

Rodina Herzovcov pred lekárňou v Kežmarku, 
vľavo Juraj, na maminých rukách brat Rudo

Juraj Herz vyštudoval v Bratislave fotogra-
fiu, herectvo a  réžiu. Potom krátko pôsobil 
v pražskom divadle Semafor a v Barandove 
ako pomocný režisér. V roku 1965 natočil svoj 
prvý film Sběrné surovosti podľa povied-
ky Baron Prášil od Bohumila Hrabala. Mno-
hé jeho ďalšie filmy zožali už  veľký úspech. 
V roku 1987 emigroval do Nemecka, kde až 
doteraz pokračoval vo svojej  úspešnej sé-
rii filmov a televíznych seriálov. V súčasnos-
ti sa v rodnom Kežmarku podieľa na tvorbe 
celovečerného filmu Slovensko 2.0 (do kín 
bude uvedený už túto jeseň) – kde popri ďal-
ších deviatich slovenských režiséroch prispe-
je krátkou autobiografickou snímkou. 

Bratia Herzovci – zľava od najstaršieho: Juraj, 
Rudolf a Laco

Jeho doteraz posledným filmom je Ha-
bermannov mlyn (2010), kde sa odvážil 
spracovať ťažkú tému: dramatické okol-
nosti nacistickej okupácie, deportácie Ži-
dov a povojnové vysídlenie Nemcov. Český 
spisovateľ Josef Urban napísal rovnomen-
ný román, ktorý sa opiera o skutočné osu-
dy rodiny česko-nemeckého podnikateľa 
Huberta Habermanna – majiteľa píly a mly-

na v  severomoravskom Bludove neďale-
ko Šumperka. Tento román Juraj Herz voľ-
ne spracoval na mimoriadne pôsobivý film, 
ktorý možno vrelo odporučiť každému, kto 
znesie aj skutočne drsné scény. 

Dej sa odohráva v Sudetoch – v českom 
pohraničí s nemeckým obyvateľstvom, kde 
príchodom fašistov rastie napätie medzi tý-
mito dvomi národnosťami. Film bol nato-
čený v nemecko-rakúsko-českej koproduk-
cii a tak nie je prekvapujúce, že nie je klasic-
ky „čiernobiely“, kde sú za vojnové zločiny 
vinní len tí druhí. To vyvolalo pochopiteľne 
búrlivú reakciu medzi Čechmi, ktorým va-
dilo, že práve mnohé české postavy boli vy-
kreslené negatívne. 

Sympatický manželský pár Habermannov-
cov sa snaží žiť podľa ušľachtilých kresťan-
ských zásad, príchod esesákov však tvrdo pre-
verí ich charakter, keď musia rozhodovať o ži-
vote a smrti nielen svojich susedov a zamest-
nancov, ale aj rodinných príslušníkov. Keď 
už ale ide o život, tak sa pri mnohých posta-
vách ukáže, čo sa skrýva pod ich slušným po-
vrchom. „Myslím si, že zlo sa nemá odplácať 
zlom. Natočil som tento film preto, aby som 
pripomenul, aká bola pravda. Že pomsta, kto-
rej sa Česi dopustili na Nemcoch, aj mnohých 
nevinných, mala po skončení vojny najrôznej-
šie motívy. Nešlo vždy len o odplatu za preži-
té utrpenie, ale častým motívom bolo zastrieť 
vlastnú zbabelosť i kolaboráciu, či motívy čis-
to zištné. A ja si myslím, že o tom, čo sa dia-
lo, sa musí hovoriť úplne rovnako ako o zloči-
noch druhej strany,“ hovorí režisér Juraj Herz. 

Mikuláš Lipták,
riaditeľ vydavateľstva ViViT – www.vivit.sk

Habermannov mlyn  
Silný film Juraja Herza
Kto je Juraj Herz? Je skutočne výraznou osobnosťou – predovšetkým je to úspešný 
režisér – má na svojom konte okolo 30 filmov (napr.:  Spalovač mrtvol – 1968, Den pro 
mou lásku – 1976) a 4 seriály (napr.: Wolfgang A. Mozart – 1991, Černí baroni – 2004). 
Bol pomocným režisérom pri filme Obchod na korze (jediný slovenský film ocenený 
Oskarom – 1965, s Jozefom Krónerom v hlavnej úlohe), je ale aj autorom scenárov 
časti svojich filmov, ba aj hercom – hral v 17 filmoch. 

S Jurajom Herzom sa spája ešte jeden 
neuveriteľný príbeh: K deportácii Herzov-
cov „pomohol“ vtedajší kežmarský riaditeľ 
hudobnej školy – Rakúšan z Viedne me-
nom Brachtel. Herzovci ho po vojne zaža-
lovali a bol odsúdený vo Viedni. Potom sa 
ale zrejme administratívnou chybou do-
stal na slobodu, ušiel do Nemecka a začal 
nový život. Druhýkrát sa oženil, mal deti 
a pred pár rokmi zomrel. Až po jeho smr-
ti syn Eberhard našiel medzi otcovými pa-
piermi dokumenty zo súdu. Išiel do Vied-
ne, aby si informácie overil. Eberhard je 
veriaci a to, že jeho otec škodil židom, Bo-
žiemu vyvolenému národu, ho tak mrze-
lo, že mi napísal, či ešte žijú potomkovia 
Hezovcov a či by sme nemohli zorganizo-
vať podujatie, kde by sa im ospravedlnil 
a za otca poprosil o odpustenie. 

A tak sme Eberharda Brachtela v mi-
nulom roku v rámci Zborového dňa 
s témou holokaust pozvali a on dôklad-
ne a silným spôsobom verejne popro-
sil o odpustenie – Ruda Herza a tele-
fonicky aj jeho brata Juraja. E. Brachtel 
prispel na údržbu židovského cintorína 
v Kežmarku a na knihu o kežmarských 
židoch, ktorú chceme vydať vo vydava-
teľstve ViViT.
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1. Začnite ju čítať!

Aké jednoduché, že? Ale vážne! Mnoho 
ľudí sa sťažuje, že Biblii nerozumie, ale keď sa 
s nimi rozprávam dlhšie, zistím, že ju nečítajú 
vôbec. Niekedy stačí jedna dve skúsenosti, aby 
nás odradili od čítania. Božie slovo nám príde 
komplikované a aj keď vieme čítať, nerozumie-
me, „čo tým básnik chcel povedať“. Ale Biblia 
má v sebe oveľa viac, ako čakáte. A verte tomu, 
je v nej mnoho pasáží, ktoré sú jednoduché, 
jasné, povzbudivé. Preto – začnite ju čítať!

2. Nová zmluva každý deň
Aby sme si rozumeli, Stará zmluva je 

úžasná, mnohé jej knihy sú priame, múd-
re a stále aktuálne. Slovo „stará“ k nej vlast-
ne ani nepristane. Ale zasa na druhej stra-
ne, my nie sme Židia; nie sme národ, ktorý 
má za sebou „tú“ minulosť. Naša minulosť 
je úplne iná a mnohé veci v prvých knihách 
Biblie sú nám neznáme, cudzie. Mnohé veci 
nám treba vysvetľovať. Kľúčom k pochope-
niu Starej zmluvy, a nakoniec celej Biblie, je 
Ježiš. Slovami apoštola Pavla, On sníma zá-
voj, ktorý nám bráni vidieť, rozumieť. Spo-
znávaním Novej zmluvy a Ježiša začneme 
viac rozumieť aj tomu, čo bolo predtým. 

3. Zvoľte vhodný spôsob
Hovorí sa o každodennom čítaní Biblie, ale 

keď si nie ste istí, radšej sa rozhodnite pre čí-
tanie raz za týždeň a ak vás bude ťahať k Bib-
lii častejšie, bude to len plus. Je to lepšie, ako 
mať sám na seba vysoké nároky a potom 
úplne vyhasnúť po dvoch týždňoch. Bib-
lia má byť súčasťou nášho života a zvyčajne 
chvíľu trvá, aby sa jej čítanie trocha udomác-
nilo. Nájdite si svoj vlastný čas a rytmus. Ne-
buďte do ničoho tlačení. Ani Pán Boh netla-
čí... On pozýva, a to je trocha rozdiel. 

4. Použite pomôcku
K čítaniu Biblie existuje veľa dobrých po-

môcok: veršíky na každý deň, rozpisy ako 
Bibliu prečítať za rok, denné zamyslenia... 
Ak vám nevyhovuje jeden, nájdite si iný! 

Nemajte výčitky svedomia, ak vám niečo 
nesedí. Všetci nie sme rovnakí a to, čo mož-
no nevyhovuje vám, bude nadšene prija-
té mnohými inými ľuďmi. Hľadajte to svoje! 
Máme veľa výborných kresťanských kníh-
kupectiev; úvahy, ktoré nám prídu na e-
mail a facebook, kde stačí byť v správnej 
skupine a čítate veršíky každý deň. Moje 
osobné odporúčanie: skupina Bible 21 na 
facebooku. Veršík pred očami mám zvyčaj-
ne každý deň, a to v trocha inom preklade, 
ktorý mi pripomenie, že Božie slovo nepo-
znám tak dobre, ako si suverénne myslím 
. 

5. Pomôžte si výkladom
Už sa vám niekedy stalo, že ste zača-

li rozumieť nejakému človeku a jeho jed-
naniu, až keď ste zistili, čo má za sebou? S 
Bibliou je to podobné. A na porozumenie 
toho, čo zvyčajne zostáva medzi jej riadka-
mi, sú výklady. To, čo potrebujete, je len ve-
dieť čítať! Niektoré výklady sú odborné a 
zavedú vás do takých zákutí textu, ako by 
ste to ani nečakali. Iné sa čítajú tak ľahko, 
ako napínavý román... Takto som ja prečíta-
la knihu Skutky a súvislostí, ktoré mi pred-
tým unikali, zrazu vystupovali na svetlo. 

Výborný pocit! Zvlášť chcem upozorniť na 
rozprávačské výklady. Tam sa biblický text 
prerozpráva trocha obšírnejšie a viac do 
hĺbky. A stále je to príbeh, ktorý vťahuje do 
deja. Práve vás. 

6. Všímajte si  
odvolávky! 

To sú tie písmenká a číselká na konci kaž-
dej kapitoly a vďaka nim môžete byť v čí-
taní a objavovaní trochu viac samostat-
ní. Predstavte si Bibliu ako puzzle; ako ob-
raz poskladaný z maličkých dielikov. Dieliky 
môžu byť krásne aj samy osebe, ale až keď 
ich vidíte vedľa ostatných dielikov, ku kto-
rým patria, dávajú vám viac zmyslu, viac im 
rozumiete. Tak nejako sa dá vysvetliť refor-
mačná zásada, ako Bibliu vykladať Bibliou. 

A práve odvolávky vám pomôžu vidieť šir-
ší obraz. Áno, občas nájdete aj to, čo ste vô-
bec nehľadali, ale práve vtedy to začne byť 
zaujímavé! 

7. Vyhľadajte  
obľúbené miesta! 

Keď nevieme zaspať, máme obľúbený 
čaj; keď chceme oslavovať, doprajeme si 
obľúbený koláč. A keď prídu sviatky, máme 
celý zoznam obľúbených jedál! A niečo také 
môže fungovať aj s Bibliou. Mať v nej ob-
ľúbené miesta na čítanie, po ktorých vždy 
siahneme s istotou. Obľúbené žalmy na 
každú náladu. Mať texty, ktoré nás zdvihnú 
a povzbudia, keď je už všetkého veľa alebo 
keď už nič nedáva zmysel. Mať príbehy, kto-
ré sú nám blízke a čítame ich znova a zno-
va, niekedy po mesiaci a niekedy možno po 
roku, ale stále z nich máme dobrý pocit ale-
bo jednoducho radosť. 

8. Nájdite si svojho  
vlastného pochybovača

Všade okolo nás sa nájdu ľudia s otázka-
mi a námietkami. Majú výhrady proti kres-
ťanstvu, pochybujú o Biblii, naša viera im 
akosi nesedí... ale aj tak, napriek všetké-
mu, sú ochotní diskutovať. Hovorte teda s 
nimi! Ale nie spôsobom ,,tak to je a bodka“. 
Vysvetľujte im to tak, aby sa vzdialené veci 
pre nich stali blízkymi. Keď sa pochybova-
či pýtajú na Bibliu, zvyčajne to nie je klasi-
ka ako Ján 3, 16. Častejšie sú to miesta, na 
ktoré sme sa roky nepozreli a možno vô-
bec netušíme, že v Biblii sú. Potrebujeme 
začať študovať Bibliu trocha viac, aby sme 
boli jej dobrými obrancami. A ešte niečo. 
Na to, aby sa Božie pravdy dotkli sŕdc iných 
ľudí, najprv sa musia dotknúť toho nášho 
srdca. 

9. Zožeňte si dieťa
Určite máte nejaké dieťa k dispozícii! 

Vlastné dieťa, krstné dieťa alebo vnúča. 
Alebo to pokojne môže byť syn nejakých 
známych, ktorému náboženstvo ide ťaž-
ko do hlavy. Jednoducho a stručne, zožeň-
te si nejaké malé stvorenie a čítajte Bibliu 
s ním! Puzzlovú Bibliu, učebnicu nábožen-
stva s príbehmi, biblické histórie, čisto ob-
rázkové vydanie, jednoducho Bibliu v akej-
koľvek podobe. Možno nie je vždy jedno-
duché urobiť čítanie Písma zaujímavým 
pre deti, ale už keď do toho budú vtiahnu-
té, stojí to za to. Deti majú iné videnie sve-
ta, kladú často nečakané otázky a dávajú 
zabrať práve Božiemu zmyslu pre humor. 
Ak chcete pre vlastné spoznávanie Biblie 
nové podnety, na detskú tvorivosť sa dá 
spoľahnúť (a môžete očakávať neočakáva-
teľné ). 

Zuzana Bielená

Rady ako čítať Bibliu
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Aké sú podľa vás najväčšie pozitíva viery?  
Dá sa viera naučiť?

Začal by som možno paradoxne tým, že kresťanská viera má 
okrem mnohých pozitív aj viaceré negatíva. Za jedno z najväčších  
považujem fakt, že viera sa z ľudského pohľadu nie vždy oplatí. Žiť 
vo viere, podľa Kristových princípov nielenže nie je vždy jednodu-
ché, ale neraz nás to stavia pred výzvu – je ňou ochota priniesť aj 
obeť. Viera je dar, ale žiť vo viere nás vždy niečo stojí.

Poďme však k tým pozitívam viery. Za najväčšie pozitívum po-
važujem fakt, že  nás spája s Niekým, kto nás dokonale pozná a aj 
napriek tomu  miluje. Viera nás spája s Bohom, ktorý má v rukách 
nielen náš život, ale aj celý vesmír. Spája nás s Bohom, ktorý nás 
vedie na križovatkách života a aj v najťažších časoch pri nás stojí. 
Cez našu vieru sme súčasťou večného Božieho príbehu, ktorý pre-
sahuje náš osobný príbeh. Cez vieru sme súčasťou Božieho sveta, 
ktorý je tou najväčšou výhrou aj v čase, keď by sme všetko ostat-
né v živote prehrali a stratili. 

Či sa dá tejto viere naučiť?
Billy Graham zvykol vravievať: To,  že  sa niekto narodil v gará-

ži, ešte z neho auto nerobí. Skutočnosť, že niekto vyrastá v kres-
ťanskej rodine, mu síce dáva veľa pozitívnych impulzov, ale kres-
ťana z neho automaticky neurobí. Je mnoho  vecí, ktoré sa nau-
čiť dajú a je užitočné sa ich učiť:  biblické texty, duchovné princí-
py, kresťanská morálka a kresťanský slovník. To všetko sa naučiť 
dá. Ale bázeň pred Bohom, láska k Nemu, ochota urobiť krok viery 
do neznáma – to je dar, ktorý k nám prichádza cez  Ducha Sväté-
ho. Ten z nás robí  Božie deti a skutočných veriacich. Toto sa naučiť 
nedá. Apoštol Pavol v 2. liste Timoteovi hovorí o  kresťanoch, kto-
rí sa  budú tváriť pobožne,  ale silu pobožnosti  budú zapierať. Mys-
lím si, že hovorí práve o tých, ktorí sa chceli naučiť to, čomu sa na-
učiť nedá... 

Čo si myslíte, že je u viery v Boha 
najdôležitejšie?

Najdôležitejšia u viery v Pána Boha je viera v Pána Boha. Nie na-
darmo sa v liste Židom 11, 6  píše: „Bez viery však nie je možné pá-
čiť sa Bohu. Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je 
a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ Viera, čiže dôvera v trojjediné-
ho Pána Boha je základom života  pre každého veriaceho človeka. 
Viera v Jeho existenciu, moc, silu a záchranu pre večnosť cez Pána 
Ježiša Krista. Celá naša viera je jasne a zrozumiteľne vyjadrená vo 
Viere všeobecnej kresťanskej a v jej vysvetleniach od reformáto-
ra Martina Luthera, kde je krásne zdôraznené, čo je pre našu vie-
ru dôležité.  

Viera sa  prejavuje v každodennom živote. Myslím si, že viera 
a poslušnosť idú ruka v ruke. Človek poslúcha vôľu Božiu, ktorá je 
vyjadrená v Písme svätom. Nemôžeme zostať pri statickej viere, 
lebo ako Jakub 2, 19, hovoriac o súvislostiach medzi živou a mŕt-
vou vierou, jasne naznačuje, že „aj démoni veria, ale sa desia“. 
Sme pozvaní k aktívnej viere. Ak by sme  sa pozreli do Biblie, tak 
by sme našli viacero zaujímavých biblických textov, ktoré hovoria 
o viere a jej dôsledkoch v každodennom živote. 

Napr. v 5M 10, 12 sa píše: „Izrael, čo žiada teraz od teba Hospo-
din, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby 
si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hos-
podinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou, aby si za-
chovával príkazy Hospodinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes 
prikazujem, aby ti bolo dobre.“ Pán Boh žiadal od svojho národa 
prostredníctvom Mojžiša – bázeň, lásku a zachovávanie prikázaní, 
ktoré dostali. Podobne prorok Ámos hovorí Božiemu ľudu v 6, 8: 
„Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len 
zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím 
Bohom.“ Ámos vyzýva Boží ľud ku zachovávaniu práva, láskavosti 
a pozýva k pokornému chodeniu  so svojím Bohom. Prejavom vie-
ry je teda  poslušnosť. Pán Boh cez Písmo sväté pozýva svoj ľud k 
aktívnemu životu viery a poslušnosti. Veriť, že Boh je, veriť, že Pán 
Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych 
a žiť podľa toho v moci a sile Ducha Svätého, je nesmierne dôleži-
tým prejavom viery a poslušnosti. 

Dávid Bázlik, pôsobí ako farár v evanjelickom cir-
kevnom zbore v Ružomberku. S manželkou Ilonou 
majú dcérku a dvoch synov. Dávid rád trávi čas so 
svojou rodinou, má rád prácu s mládežou a hudbu.

Marián Kaňuch, pôsobí štyri roky ako farár spo-
lu s manželkou Olinkou v cirkevnom zbore Žilina. 
Je pre neho Božou milosťou slúžiť ako farár. Má ná-
dej, že evanjelická cirkev raz bude znovu zakladať 
nové zbory, ktoré sa stanú duchovnými domov-
mi pre hľadajúcich a stratených.  Marián rád trá-

vi čas  s mladými ľuďmi, číta, pozerá dobré filmy, hrá futbal a venu-
je sa horskej cyklistike.  
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Neobyčajný plán 
pre obyčajného 
človeka
Keď sa raz niekto Františka z Assisi opýtal, 
ako sa mu podarilo tak veľa v živote 
dosiahnuť, odpovedal: „Dôvodom môže 
byť, že Pán sa díval z neba a spýtal sa: ,Kde 
je najslabší a najposlednejší muž na zemi?´ 
Potom zbadal mňa a povedal: ,Našiel som 
ho. Budem cez neho pracovať a on nebude 
pyšný. Bude vedieť, že si ho používam len 
pre jeho bezvýznamnosť.“

Ak máš pocit, že si slabý a bezvýznamný, 
si presne tou osobou, ktorú Boh hľadá. Má 
pre teba, obyčajného človeka, neobyčajný 
plán. Potrebuje ťa. 


