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Na úvod
Pri výbere tém a autorov štúdií tohoto čísla prihliadalo sa hlavne k takým témam, ktoré sú síce pre cirkev a teológiu akoby vždy aktuálne, no v dnešnej
dobe sa táto skutočnosť ešte viac potvrdila, a to z viacerých dôvodov: Práca
s biblickým textom, poznávanie pozadia vzniku novozákonných príbehov
a niektorých zázračných uzdravení sa dostalo na pretras na Katedre teológie
a katechetiky niekoľkokrát, a to jednak priamo na prednáškach z exegézy
Nového zákona, jednak aj v rámci vedeckej konferencie usporiadanej katedrou. K tomuto problému sa odborne a dôstojne vyjadril aj Jiří Dvořáček,
reformovaný teológ a praktizujúci duchovný z Zürichu, ktorý vo svojej štúdii rozoberá príbeh uzdravenia dvoch slepcov (Mt 9,27-32).
Vedomú teologickú prácu novozákonnej apoštolskej cirkvi odhaľuje vo
svojej štúdii aj Imrich Peres, profesor Nového zákona na našej katedre. Podľa svojho zamerania skúma Jánovu apokalypsu z nového pohľadu: ako
spomienky na prežité utrpenie. Zo svojho výskumu chce zdôrazniť, že Jánova cirkev v Malej Ázii bola nielen týraná a prenasledovaná, ale že mala
nádej aj na víťazstvo a túžila po oslávení s Kristom v nebesiach. Pokušením
jej bolo nenávisťou a túžbou po pomste odpovedať na utrpenie, ktoré jej
spôsobovali nepriatelia: Rimania i Židia. K tomu ju viedli aj potulní vizionári a apokalyptici, ktorí však svojimi vidinami „nenakazili“ celú maloázijskú cirkev, len jej časť, zvlášť v oblasti Efezu.
Ďalšou dôležitou témou tohoto čísla a našej teologickej práce je misia.
Tejto problematike sa venujú viacerí autori. Vedúca katedry Viktória Šoltésová vo svojej štúdii hľadá stratégiu kresťanskej misie v biblickom kontexte.
Téme misie sa venuje aj Hajnalka Ravasz so zvláštnym pohľadom na tesalonický zbor, ktorý poskytuje dobrý príklad apoštolskej misie, ako ju pripravoval a vedome konal aj apoštol Pavel a ako to sám zaznamenáva zvlásť vo
svojom liste 1Tes. Reformovaný duchovný a vedúci misijného centra
v Made János Sebők podáva pekný obraz o tom, ako sa začala organizovať
Reformovaná záchranná misia na Slovensku a ako koná svoje dielo aj
v dnešnej dobe, keď slúži pri záchrane ľudí, ktorí prepadli bezuzdnému holdovaniu alkoholu, drogám a iným omamným látkam.
Nesmierne aktuálnou a dôležitou sa stáva dnes aj problematika zomierania a pohrebníctva vôbec. Odborná konferencia v maďarskom Ostrihome
pre štáty V4 uskutočnená dňa 25.–26. septembra 2015, na ktorej sa zúčastnila aj delegácia našej katedry (Pavel Procházka, Albín Masarik, Imrich Peres), získala cenné skúsenosti o tejto problematike, a to nielen teoretické, ale
aj praktické. Aktívne sa do rozboru problematiky mohol zapojiť aj Albín
Masarik svojou prednáškou o pohrebnej kázni v kontexte pastorálnej
starostlivosti, v ktorej sa snažil poukázať na problémy súvisiace s neľahkým
pastorálnym rozhovorom, s reakciou smútiacich a so samotnou pohrebnou
kázňou. Pavel Procházka prináša o tejto konferencii, o jej priebehu a záveroch podrobnejší článok. Otázke pohrebníctva a cintorínov sa v tomto čísle
venoval aj Imrich Peres, ktorý ako oponent doktorskej práce Petra Budaya
„Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19. storočí“,
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podanej na Fakulte archeológie Technickej univerzity v Bratislave, rozoberá
jeho dizertáciu a hodnotí jej mnohé pozitíva a následnosti dôležité aj pre
dnešnú našu spoločnosť.
Ako historický rozhľad sa v tomto čísle objavuje významná štúdia reformovaného profesora z Budapešti Ferenca Szűcsa, ktorý pri príležitosti 450.
výročia Heidelberského katechizmu rozoberá jeho hermeneutiku a zvlášť
analyzuje tie miesta v ňom, ktoré znamenajú už dnes problém s ich interpretáciou alebo priamo aj nepochopenie. K tejto téme, aj keď z iného hľadiska,
možno radiť aj recenziu docentky Dany Hanesovej, ktorá prináša niekoľko
postrehov z katechizmu Leonarda Stöckela, zvlášť po stránke jeho teologicko-folozofického odkazu.
Dôležité bolo uviesť v tomto čísle aj skutočnosť, že na Katedre teológie
a katechetiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici bolo odakreditované a začalo doktorandské štúdium, ktorého prvé výsledky boli dosiahnuté v tomto roku, keď svoje dizertačné práce obhájili dvaja študenti biblistiky: Gabriela Kopasz (zo Starého zákona) a Miloš Masarik (zo zákona
Nového). Podobne úspešne prebehli aj rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác: Aranka Csonthó a Dávid Vargaeštok svoje rigorózne práce
písali taktiež z Nového zákona. Túto povznášajúcu udalosť podrobnejšie
rozoberá vo svojom príspevku Pavel Procházka, ktorý je aj garantom doktorandského štúdia.
V tomto roku 2015 nastala zmena aj na poste vedúceho katedry: po šiestich rokoch vedenia Katedry teológie a misie abdikoval jej doterajší vedúci
Albín Masarik a za novú vedúcu katedry bola zvolená Viktória Šoltésová.
O tejto zmene referuje Albín Masarik a zároveň prináša aj rozhovor s novou
vedúcou katedry.
Záver čísla tvoria ešte cenné recenzie kníh, ktoré sa týkajú jednak xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi, jednak je to recenzia knihy „Jděte a kažte!“ o homiletickej komunikácii podľa katolíckeho
a protestantského chápania. Obidve recenzie s vysokou odbornosťou zostavil Pavel Procházka, ktorý práve vďaka svojim výskumom v oblasti ekumenizmu sa považuje u nás za uznávanú autoritu. Poslednou recenziou knihy o príprave na manželstvo z pera Imricha Peresa je číslo nášho časopisu
skutočne bohato zavŕšené.
Sme radi, že v týchto materiáloch môžeme poskytnúť našim čitateľom
nielen dobré a zaujímavé čítanie, ale môžeme ponúknuť aj cenné odborné
informácie pre ďalší rast v poznaní viery i v teologickej odbornosti.
Imrich PERES

6

Štúdie

Uzdravenie dvoch slepcov
Exegéza Mt 9,27–32 vo svetle exorcistickej tradície
o Šalamúnovi, synovi Dávidovmu
JIŘÍ DVOŘÁČEK
Abstrakt

V perikope o uzdravení dvoch slepcov (Mt 9,27–31) je v Matúšovom evanjeliu po prvýkrát použité priame oslovenie Ježiša ako Syna Dávidovho
v prosbe o uzdravenie. Tento christologický titul, ktorý Matúš našiel vo svojej predlohe – v Mk 10,46–52 má pre Matúša a jeho christológiu však ešte
hlbší význam, než len odkaz k tradičným kráľovským mesiášskym očakávaniam (ktoré Matúš čiastočne preberá a preznačuje, ako naznačujú už prvé
dve kapitoly jeho evanjelia), pretože prevádza Ježišove uzdravovania, opisované v kapitolách 8–9, na jedného spoločného menovateľa. Týmto
spoločným menovateľom sa pre Matúša stáva tradícia o Šalamúnovi, synovi
Dávidovmu, ktorý sa v Palestíne v 1. storočí po Kr. tešil povesti veľkého
mudrca, exorcistu a liečiteľa. Narážky na túto tradíciu možno vidieť v použití titulu Syn Dávidov v prosbe o uzdravenie dvoma slepcami (t. j. v kontexte, ktorému chýbajú politické konotácie mesiášskeho titulu), ako aj
v Ježišovej otázke, ktorú im vzápätí kladie: „Veríte, že mám moc tak
učiniť?“ Táto otázka dáva zmysel len na pozadí tradície, ktorá pripisuje Synovi Dávidovmu moc uzdravovať. Tradícia, ktorá inak v klasických očakávaniach dávidovského Mesiáša chýba. Táto otázka sa tak v Matúšovom
evanjeliu stáva spornou otázkou o Ježišovej identite, autorite a moci/schopnosti uzdravovať, ku ktorej sa Matúš bude stále vracať (9,32–34; 12,22–32;
13,54; 21,23–27). Rovnako ako Ježišova odpoveď „Staň sa vám podľa vašej
viery,“ sprevádzaná uzdravením predstavuje nielen Ježišove pritakanie viere
dvoch slepcov, že Ježiš je Syn Dávidov a Pán, ale že práve ako Syn Dávidov im môže pomôcť, pretože má moc ich uzdraviť.
Kľúčové slová: Mesiáš, Syn Dávidov, Šalamún, exorcizmy, uzdravovanie,
Matúšovo evanjelium, kristológia, Nová zmluva.

Testimonium fidei 3 (2015), 7–20. ISSN 1339-3685

Jiří Dvořáček

Abstract

In the pericope of the healing of the two blind men (Matt 9,27–31), Matthew uses for the first time the messianic title (the) Son of David, as an address of Jesus within the plea of healing. Within my analysis, I have postulated that this title has more than a messianic significance for Matthew and
that it sums up the healing ministry of Jesus as recorded in previous narratives (Matt 8–9).
I have suggested that behind the address “Son of David, have mercy on
us” there may be an allusion to Solomon, son of David, who was known in
the 1st century CE Judaism as a mighty exorcist and healer. The allusion is
based on the similarity of the context (healing) in which the designation Son
of David is used. It is also linked to Jesus’ question to the blind in regard to
whether they believe that he as uiJo"; Dauivd possesses the power, ability and
authority to heal them. A question which is closely linked to a similar question regarding Jesus’ authority and the source of his powers, which has
already been (8,27) and yet will be (9,32–34; 12,22–32; 13,54; 21,23–27)
the issue of controversies in Matthew’s narrative.
The accuracy of the Solomonic allusion is confirmed by Matthew’s
words “According to your faith, let it be done to you,” which accompany
the healing act. These words, put on the lips of Jesus, express Jesus’ approval of the blind men’s faith in his abilities as Son of David on the one
hand, and his approval of the regular usage of the address Son of David
(uiJo;" Dauivd) and Lord (kuvrio") within their plea for healing on the other
hand.
Keywords: Messiah, Son of David, Solomon, exorcisms, healings, Matthew’s Gospel, Christology, New Testament.
Ak pozorne čítame Matúšovo evanjelium, neunikne nám, že Matúš spája
mesiášsky titul Syn Dávidov s Ježišovým uzdravovaním1 a zámerne tak potláča jeho nacionalisticky-politický obsah, ktorý tento titul nadobudol
v dobe medzi 1. storočím pr. Kr. a po Kr.2 Otázkou zostáva nielen prečo to
1

Titul Syn Dávidov sa v Matúšovom Evanjeliu vyskytuje celkom deväťkrát, z toho je štyrikrát použitý ako oslovenie Ježiša pri prosbe o uzdravenie (dvakrát dvoma slepcami Mt 9,27;
20,30-31 a raz kananejskou ženou pri prosbe o uzdravenie jej dcéry 15,22), raz je formulovaný ako otázka zástupu, ktorý práve videl Ježiša uzdraviť posadnutého (Mt 12,23), raz ako
aklamácia detí v chráme po triumfálnom vjazde do Jeruzaléma a uzdravení slepých a
chromých na chrámovom nádvorí (Mt 21,15), dvakrát ako narážka na dávidovské mesiášske
očakávania spojené s Ježišom (Mt 1,1; 21,9), ktorý je vďaka Jozefovi, synovi Dávidovmu
(Mt 1,20), adoptovaný do dávidovskej dynastie. K tom možno ešte pripočítať dišputu o dávidovskom synovstve Mesiáša (Mt 22,42.45).
2
Syn Dávidov sa stal pod vplyvom 17. Šalomúnovho žalmu mesiášskym titulom označujúcim eschatologického dávidovského kráľa, ktorý usadne na Dávidov trón, vyženie zo zeme
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Matúš robí, ale predovšetkým z akej tradície (okrem Mk 10,47–48) pritom
čerpá, pokiaľ vieme, že k mesiášskym očakávaniam Syna Dávidovho tak,
ako ich zachytila tradícia,3 uzdravovanie nepatrí.4 V nasledujúcom výklade
sa chcem pokúsiť vysvetliť toto spojenie na pozadí šalamúnskej tradície,
ktorá pripisovala Dávidovmu synovi Šalamúnovi terapeutické resp. exorcistické schopnosti,5 ktoré pramenili z jeho Bohom darovanej múdrosti. Mojím
cieľom je ukázať, ako Matúš zlúčil tieto dve pôvodne separátne dávidovské
tradície – mesiášsku a exorcistickú za účelom vytvorenia náčrtu kontúr Ježišovho príbehu, ako príbehu uzdravujúceho Mesiáša Izraela, Syna Dávidovho. Zámerne ponechávam bokom ostatné možné vysvetlenia, ktoré sa snažia
interpretovať túto črtu matúšovskej christológie na pozadí dávidovskej pastierskej tradície,6 či na pozadí izaiášovskej tradície trpiaceho služobníka
(ktorej však chýba spojenie s postavou Syna Dávidovho)7 prípadne na pozadí helenistickej predstavy qei'oj ajnhvr,8 ktorá bola už spracovaná v samostatných monografiách. Vo svojom výklade vychádzam z predpokladu, že židokresťanský autor Matúšovho evanjelia,9 ktorého cieľom bolo nielen zaznamenať Ježišov príbeh, ale aj ukázať (okrem iného s použitím reflexných
citátov), že Ježiš je skutočne tým očakávaným Mesiášom, ktorý naplní zasľúbenia dané Dávidovi (2Sam 7,12–16) a Izaiášove proroctvo (predovšetkým Iz 11,1–5), musel logicky nadväzovať na vtedajšie židovské tradície,
ak chcel svojich čitateľom, ku ktorým stále ešte patrili (hoci zjavne nie pripohanov, zhromaždí vysťahovalcov z exilu, obnoví spravodlivosť a právo, vymetie neprávosť, bude súdiť národy, Izrael bude učiť Tóru a bude bezzozvyšku poslušný Božej vôli.
K tomu viac: ATKINSON , I Cried to the Lord, 129-144, 175-179; COLLINS, The Scepter and the
Star, 49-56; POMYKALA, The Davidic Dynasty Tradition, 159-170; OEGEMA, The Anointed and
His People, 103-108; TORIJANO , Solomon the Esoteric King, 106-109.
3
Cf. ŽŠal 17; 18; 4QCommGen A, 4QFlor, 4QpIsaa, 4Q Sefer Hamilhamah; 4Ezd 11-13;
modlitba Amida; b. Sanh. 97a-99a.
4
V žiadnom nám dochovanom texte nie je Mesiáš, Syn Dávidov priamo spojený s uzdravovaním. V jednom jedinom texte (4Q521 2 II a IV, 11-13) je mesiášsky vek spojený
s uzdravovaním a so zázrakmi. Toto uzdravovanie je však pripisované Bohu samotnému, nie
jeho pomazanému. Text tiež nijako bližšie nešpecifikuje ani mesiášov charakter ani jeho
úlohu. K textu a jeho relevancii pre interpretáciu Matúšovho evanjelia a ďalšiu literatúru cf.
NOVAKOVIC, Messiah, 169-179.
5
Cf. Josephus Flavius, Ant. Jud. 8:42-49; 11Q11, LAB 60,3; ZAŠal 15,14-15; 1,5-6; 20,1;
5,10. Rovnako tak je Šalomún líčený ako exorcista v niektorých neskorších mandejských
textoch, v Nippur Incantation CBS 9012, v gnostických traktátoch, jeho meno sa objavuje na
amuletoch atď. K tejto téme stručne: DULING, Solomon, 235-252; obšírne: DVOŘÁČEK, The Son
of David, 48-88.
6
CHAE, Davidic Shepherd, 173-395.
7
NOVAKOVIC , Messiah, 118-190.
8
Cf. BURGER, Jesus als Davidssohn, 169: „Der davidische Messias zieht eine Funktion des
hellenistischen qei'oj ajnhvr an sich.“ Ďalšia literatúra a kritika: CHAE, Davidic Shepherd, 291292.
9
Pre jednoduchosť ho nazývam Matúš, hoci ho pravdepodobne nemožno považovať za
jedného z učeníkov zmienených u Mt 9,9; 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Sk 1,13.
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márne) aj židia, presvedčiť. Že mnohé tieto tradície, rovnako ako svoje písomné pramene (Marka a zbierku Ježišových výrokov Q) používal viac než
voľne, ba kreatívne a inovatívne ich interpretoval v rámci svojej verzie Ježišovho príbehu, nesporne ostáva. V rámci plauzibility to ale musel robiť vedome a s použitím existujúcich predstáv, ktoré mohol zdieľať nielen so svojimi kresťanskými, ale aj so svojimi židovskými súčasníkmi. V kontexte
uzdravovania toto tvrdenie znamená, že v dobe vzniku Matúšovho evanjelia
musela v Judaizme existovať tradícia, ktorá už predtým spojila Dávidovho
syna s uzdravovaním (hoci táto druhá tradícia nemusela nutne mať mesiášske črty).10 Touto tradíciou je už zmienený portrét Šalamúna, v Starej zmluve takmer bez výnimky označovaného ako syn Dávidov, ako exorcistu par
excellence. A ako Matúš kreatívne používa túto tradíciu na vytvorenie svojho portrétu Ježiša ako uzdravujúceho mesiášskeho Syna Dávidovho nám
ukáže nasledujúci výklad prvej matúšovskej verzie perikopy o uzdravení
dvoch slepcov, ktorá v podaní Mt 9,27–31 znie:
27
Keď Ježiš odchodil odtiaľ, nasledovali ho dvaja slepci, kričali a volali: Zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov!“ 28 A keď vošiel do domu, prišli
k nemu tí slepci. Ježiš im povedal: „Či veríte, že to môžem učiniť?“ Odpovedali mu: „Áno, Pane.“ 29 Nato sa im dotkol očí a povedal: „Staň sa vám
podľa vašej viery!“ 30 I otvorili sa im oči a Ježiš im pohrozil a povedal:
„Hľaďte, aby sa nikto nedozvedel o tom!“ 31 Ale oni vyšli a rozniesli povesť
o ňom po celej tej krajine.
Skôr, než však pristúpime k samotnému výkladu, treba venovať pozornosť formáliám – t. j. zasadeniu textu do naratívneho kontextu Matúšovho
evanjelia, jeho štruktúre a paralelám.
Perikopa o uzdravení dvoch slepcov je v rámci širšieho kontextu zasadená medzi dva takmer identické sumáre Ježišovej činnosti (Mt 4,23–25;
9,35). Predchádzajú jej kapitoly, ktoré líčia mesiášovo učenie (Mt 5–7) a séria krátkych správ o Ježišových zázrakoch a uzdravovaní, ktorá by sa dala
nazvať ako mesiášove zázračné činy (Mt 8,1–9,26).11 Bezprostredne potom
nasleduje oddiel o uzdravení nemého, ktorý líči dve protichodné reakcie
(zástupov a farizejov) na Ježišovu činnosť (Mt 9,23–34), a ktorý tak tvorí
spojnicu ku 12. kapitole, kde tieto dve reakcie vyústia do konfliktu. Medzi
10

To znamená, že tento motív možno nájsť aj inde než v židokresťanskom Markovom evanjeliu (Mk 10,46-52). Contra LUZ, Studies, 86: „Jediná tradícia, z ktorej sa dá odvodiť obraz
Ježiša ako uzdravujúceho Syna Dávidovho, je kresťanská tradícia. Marek 10,46-52 poslúžil,
ako sa zdá, ako Matúšova predloha, ktorá ho inšpirovala k rozvinutiu tejto myšlienky.“ Cf.
LUZ, Matthew 2, 48; BURGER, Jesus als Davidssohn, 106
11
Toto schematické rozdelenie kapitol pochádza od Schniewinda (SCHNIEWIND, Matthäus, 36,
106). Som si vedomý toho, že toto rozdelenie nie je celkom presné, a že 8. a 9. kapitola obsahujú aj tri iné témy: nasledovanie (Mt 8,18-22), povolanie Matúša (Mt 9,9-13) a spor o
pôst (Mt 9,14-17). Ale keďže hlavnou témou je Ježišova služba v Izraeli, prezentovaná vo
svetle Krstiteľovej otázky z Mt 11,2-6, pripadá mi predsa len Schniewindova schéma najpríhodnejšia.
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bádateľmi síce nepanuje zhoda čo sa presnej formálnej štruktúry a hlavnej
témy kapitol 8 a 9 týka,12 pre náš výklad však postačí poznamenať, ako to
už vlastne urobil Luz,13 že hlavným Matúšovým cieľom je rozprávať príbeh
o tom, „ako uzdravujúce a milosrdné činy Mesiáša Izraela, služobníka
Božieho a Syna Božieho, viedli k roztržke uprostred Izraela a k vzniku
spoločenstva učeníkov“.14
Naratívna štruktúra tohto príbehu je vcelku jasná: Po zostúpení z hory,
na ktorej predniesol matúšovský Ježiš svoje kázanie k zástupom a učeníkom
(Mt 5,1–7,29), Ježiš uzdraví malomocného (Mt 8,1–4) a odíde do Kafarnaum (8,5), kde uzdraví stotníkovho sluhu (8,5–13) a pochváli stotníkovu
vieru (8,10–12). Potom, čo vojde do Petrovho domu, uzdraví jeho svokru
(8,14–15) a v rovnaký večer ešte uzdraví všetkých chorých a posadnutých
(8,16), čím naplnil slová Iz 53,4 (Mt 8,17). V snahe uniknúť zhromaždenému davu (8,18) sa Ježiš preplaví na druhú stranu Galilejského jazera, a po
ceste tam utíši búrku (8,23–27).
Po pristátí uzdraví dvoch posadnutých, dôsledkom čoho ho miestni
požiadajú, aby odišiel (8,28–34). Ježiš sa teda vracia naspäť do svojho mesta, kde uzdraví ochrnutého. Toto uzdravenie vyústi do konfliktu so zákoníkmi ohľadne Ježišovej autority odpúšťať hriechy ako Syn človeka
a v aklamácii zástupov (9,1–8). Pri odchode povolá Ježiš priamo z colnice
Matúša a po spoločnej večeri spolu s ním a s ďalšími colníkmi a hriešnikmi
Ježiša (resp. jeho učeníkov) kvôli tomu osloví farizejov (9,9–13) a Jánových
učeníkov (9,14–17). Počas rozhovoru je Ježiš povolaný do domu predstaveného synagógy, kde vzkriesi jeho dcéru (9,18–26) po tom, čo po ceste do
domu uzdravil ženu trpiacu krvotokom (9,20–22). Opis tohto zázraku
vzkriesenia je zakončené poznámkou v Mt 9,26, že „povesť o tom sa rozšírila po celej tej krajine.“ Bezprostredne potom, t. j. po tejto sérii zázrakov
a uzdravení, nasleduje naša perikopa o uzdravení dvoch slepcov (9,27–31).
Títo dvaja slepci pristúpia s krikom „Zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov!“
k Ježišovi (9,27). A po tom, čo sú uzdravení a rozhlásia to po celej krajine
(9,27–31), privedú k Ježišovi nemého človeka, posadnutého zlým duchom,
ktorého Ježiš taktiež uzdraví (9,32–34). Tieto Ježišove uzdravenia vyústia
do údivu zástupov na jednej a do obvinenia farizejmi na druhej strane
(9,33–34). Celý naratívny celok je potom zakončený sumárom (Mt 9,35)
„Ježiš obchádzal všetky m está aj dediny, učil v ich synagógach, kázal
evanjelium kráľovstva a uzdravoval každú nemoc a každú chorobu,“ ktorý
12

Porovnaj rôzne formálne a tematické delenia u DAVIES and ALLISON, Matthew 2, 3-4; HELD,
“Matthew as Interpreter of the Miracle Stories,” 165-299. THOMPSON , Reflections on the Composition of Matt 8,1-9,34, 365-388. BURGER, “Jesu Taten nach Matthäus 8 und 9,” 272-287.
KINGSBURY, Observations on the ‘Miracle Chapters’ of Matthew 8-9, 559-573.
13
LUZ, Studies in Matthew, 223-226.
14
LUZ, Studies in Matthew, 231. Podobne aj HAGNER, Matthew 1, 196.
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kopíruje Mt 4,23 a uzatvára tak celý oddiel. Všetky rozprávania 8. a 9. kapitoly sa odohrávajú v oblasti Kafarnaum (s jedným „exkurzom“ na opačný
breh), a sú úmyselne opisované ako na seba bezprostredne nadväzujúce
deje, čím vytvárajú obraz Ježiša ako uzdravujúceho/zachraňujúceho (cf. Mt
1,1; 1,21) kráľovského (dávidovského) Mesiáša, ktorý sa skláňa ku svojmu
ľudu a ktorého sláva sa nezadržateľne šíri (9,26; 9,31). V rámci kompozície
Matúšovho evanjelia potom slúži opis Ježišových uzdravovaní a zázrakov
v 8. a 9. kapitole na jednej strane ako konkrétne príklady Ježišovej misie
v Izraeli a pre Izrael, ktorú doposiaľ Matúš vylíčil iba pomocou sumára
v Mt 4,23–25, a ako príklady rôznych reakcií na túto misiu na strane druhej.
Inými slovami povedané, Matúš opisuje, ako Ježišove skutky, ktoré treba
chápať ako praktickú manifestáciu jeho slov z Mt 5–7, vzbudzujú otázky
o Ježišovej identite (8,27), autorite (9,1–8) a o zdroji jeho moci (9,33–34)
medzi ľudom Izraela (zástupmi) a zároveň vedú ku konfliktu medzi
Mesiášom Izraela, Synom Dávidovým, Synom a Služobníkom Božím a farizejmi (9,34). Matúš tak už v 8. a 9. kapitole rysuje témy, ktoré budú prevládať v nasledujúcich kapitolách.
Po tom, čo sme teraz venovali dostatočnú pozornosť kontextu, je potrebné, aby sme sa krátko venovali prameňom a štruktúre perikopy, ktorá líči
uzdravenie dvoch slepcov. Hoci panuje zhoda o strategickej dôležitosti tejto
perikopy v rámci literárnej kompozície 8. a 9. kapitoly,15 jej pôvod a pramene sú predmetom diskusie. Niektorí bádatelia ako napr. Hagner16 síce predpokladajú existenciu možnej nezávislej ústnej tradície v pozadí Mt 9,27–31,
väčšina komentárov17 sa však prikláňa k názoru, že Mt 9,27–31 je dubletou
Mt 20,29–34. Táto dubleta je založená prevažne na Markovom opise
uzdravenia slepého Bartimea (Mk 10,46–52) a doplnená fragmentmi z iných
príbehov o zázračných uzdraveniach (napr. Mk 1,43) vylíčených v 8. a 9.
kapitole Matúšovho evanjelia, s ktorými ich spája použitie rovnakých fráz,
tém a doslovných narážok. Tak napríklad hneď úvodné slová odkazujú na
povolanie Matúša (Mt 9,9); dvaja slepci odkazujú na dvoch posadnutých
z Mt 8,28, ktorí taktiež kričia; zasadenie scény do domu pripomína Mt 8,14
a Mt 9,23; Ježišov príkaz mlčať odkazuje na uzdravenie malomocného v Mt
8,4; otázka o Ježišovej schopnosti uzdravovať odkazuje na Mt 8,2; rovnako
ako uzdravenie dotykom (Mt 8,3 a Mt 8,15) atď.18
Podobnosti medzi Mt 9,27–31 a Mk 10,46–52 sú predovšetkým tematické: motív uzdravenia slepého; prosba o zmilovanie v kontexte žiadosti
15

LUZ, Matthew 2, 48. Cf. Novakovic, Messiah, 81; THOMPSON, Reflections on the Composition of Matt 8,1-9,34, 365-388; VERSEPUT, The Davidic Messiah and Matthew’s Jewish Christianity, 109-110.
16
HAGNER, Matthew 1, 252.
17
Napr. DAVIES and ALLISON , Matthew 2, 133; GUNDRY , Matthew, 176-179; LUZ, Matthew 2,
46-47; HARRINGTON, Matthew, 133.
18
Viď: NOLLAND, Matthew, 400. Cf. LUZ, Matthew 2, 46-47.
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o uzdravenie s použitím oslovenia „Synu Dávidov“; skutočnosť, že uzdravenie neprebehne ihneď; odkaz na vieru slepého (slepých). Popri nápadných
podobnostiach je tu však aj niekoľko dôležitých rozdielov, respektíve
zmien: pre Matúša typické zdvojenie uzdravených;19 zasadenie scény do
domu namiesto na okraj cesty; absencia davu atď. Tieto zmeny možno pripísať Matúšovej redakčnej práci a zasadeniu perikopy v celkovom literárnom koncepte evanjelia. Doslovné zhody medzi Matúšom a Markom sú len
nepatrné a zdá sa, že Matúš spracoval Markovu látku veľmi slobodne, resp.
sa ňou nechal voľne inšpirovať.20 V zásade možno teda povedať, že súčasná
podoba a zasadenie perikopy o uzdravení dvoch slepcov (Mt 9,27–31) je nepochybne výsledkom Matúšovej kritickej redakčnej práce. Dôvody Matúšovho zaradenia tejto perikopy na koniec 8. a 9. kapitoly sú zrejmé. Na
jednej strane potreboval Matúš pred otázkou Jána Krstiteľa (Mt 11,2–6) vylíčiť uzdravenie slepého.21 Na druhej strane chcel zasadiť celý predchádzajúci cyklus do Dávidovského rámca tým, že na jeho konci použil mesiášsky
titul Syn Dávidov.22
Štruktúra perikopy zodpovedá štruktúre klasického líčenia uzdravovania,
počínajúc prosbou oboch slepcov o zmilovanie (9,27), Ježišovou otázkou na
ich vieru a následne uisťujúcou odpoveďou (9,28), uzdravením (9,29–30a),
príkazom mlčať (9,30b) a končiac jeho porušením (9,31). Gundry si všíma
veľkú mieru paralelizmu medzi konaním Ježiša a slepcov, medzi Mt 9,27–
28 a 9,29–30.23
Teraz už môžeme pristúpiť k samotnému výkladu. Ako už bolo zmienené, uzdravenie dvoch slepcov úzko nadväzuje na predchádzajúci opis Ježišových zázrakov a uzdravovaní v 8. a 9. kapitole. Táto nadväznosť je dosiahnutá použitím slov kai; paravgonti ejkei'qen tw'/ jIhsou' (Keď Ježiš išiel
odtiaľ ďalej), ktoré spájajú túto perikopu s predchádzajúcimi, a ktorá
v kombinácii so spojením hjkolouvqhsan [aujtw'/Ð, odkazujú na povolanie
Matúša v Mt 9,9 a na tému nasledovanie, ktorá sa niekoľkokrát objavuje
v 8. kapitole.24 Pri troche predstavivosti nám tak pred očami vyvstáva scéna,
v ktorej Ježiš, ktorého povesť uzdravovateľa a kazateľa sa nezadržateľne
šíri25 po tom, čo uzdravil rôzne osoby a vzkriesil Jairovu dcéru (9,18–26),
19

K tejto problematike viac MRÁZEK, Matouš, 136.
DAVIES and ALLISON , Matthew 2, 133. Podobně i LUZ, Matthew 2, 46; BURGER, Jesus als
Davidssohn, 74-77; GUNDRY, Matthew, 176.
21
S týmto záverom súhlasí v zásade i Hagner. Viď HAGNER, Matthew 1, 252.
22
Cf. NOVAKOVIC , Messiah, 81; VERSEPUT, The Role and Meaning of the ‘Son of God’ Title in
Matthew’s Gospel, 534.
23
GUNDRY, Matthew, 176-177. Transparentnejšie: DAVIES and ALLISON , Matthew 2, 134.
24
Cf. Mt 8,1.19.22.23.
25
Pre Matúša očividne nepredstavuje problém, že medzi samotným uzdravením a rozšírením
správy o ňom chýba časový odstup, ktorý by toto rozšírenie dovoľoval. Na obranu Matúša je
treba povedať, že jeho cieľom nie je podať presnú chronologickú schému Ježišovej činnosti,
ale prezentovať Ježiša ako Mesiáša Izraela, ktorý sa zľutuje a lieči každú nemoc, a ktorého
20
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opúšťa dom predstaveného synagógy a nasledujú ho dvaja slepci, ktorí
kričia (duvo tufloi; kravzonte" kai; levgonte"): „Zmiluj sa nad nami, Synu
Dávidov!“ ejlevhson hJma'", uiJo;" Dauivd.
Toto je prvý z troch prípadov v Matúšovom evanjeliu (Mt 9,27–31;
15,21–28; 20,29–34), kedy Ježiša priamo oslovujú ako Syn Dávidov, a to
v momente, kedy ho žiadajú, aby sa zmiloval26 a uzdravil dvoch slepých
resp. dcéru kananejskej ženy. Otázka znie, prečo je v kontexte uzdravovania
oslovovaný práve ako Syn Dávidov, keď, ako už bolo povedané, k mesiášskym očakávaniam Syna Dávidovho uzdravovanie nepatrí. A prečo je tak
oslovovaný práve na tomto mieste?27 Začneme druhou otázkou. Tým, že
Matúš nechal na konci deviatej kapitoly z úst dvoch slepcov zaznieť tento
titul a použil ho (po prvýkrát) vo svojom evanjeliu v priamom oslovení Ježiša, zdôraznil tak význam christologického titulu Syn Dávidov a zasadil
zároveň predchádzajúce zázraky a uzdravenia (Mt 8–9) do dávidovského
rámca. Tým zároveň aj vytvoril dojem, že „titul Syn Dávidov akýmsi spôsobem zhrňuje vnímanie Ježiša akoby uzdraviteľa v predchádzajúcich perikopách.”28
„Nien je bez dôležitosti, že titul Syn Dávidov sa poprvé objavuje na
konci cyklu príbehov o zázračnom uzdravovaní, opísaných v 8. a 9. kapitole. Matúš najprv líčí, ako Ježiš uzdravuje 'v svätom národe' (4,23), a až
potom necháva slepých oslovovať ho ako Syna Dávidovho. To znamená, že
pre neho 8. a 9. kapitola vyjadruje niečo o tom, kto Syn Dávidov je.“29
Keď Matúš nechá dvoch slepcov nasledovať Ježiša a volať ejlevhson
hJma'", uiJo;" Dauivd nielenže ich tak necháva vyznať Ježišove mesiášstvo ešte
pred Petrom,30 čím naráža na tému duchovného pohľadu a duchovnej slepoty a na správne rozhodnutie tvárou v tvár nasledovaniu (Mesiášovi),31 ale vedome aj odkazuje na Ježišove liečiteľské schopnosti, ktoré – podľa Matúša
(Mt 12,42) presahujú aj tie kráľa Šalamúna, syna Dávidovho, ktorý bol
v ľudovej tradícii vnímaný vďaka svojej Bohom danej múdrosti,32 ktorá zahŕňala aj schopnosť rozlišovať duchov33 a teda aj schopnosť exorcizmov,
skutky (vrátane uzdravovania a exorcizmov) a osoba sa dostávajú do širšieho povedomia
jeho súčasníkov a vyvolávajú najrôznejšie reakcie.
26
Jedinú výnimku predstavuje Mt 17,15, kde je Ježiš v podobnom kontexte oslovený nie ako
Syn Dávidov, ale ako Pán.
27
HAHN, The Titles of Jesus in Christology, 253-254; BURGER, Jesus als Davidssohn, 44. Odlišne CHAE, Davidic Shepherd, 292-296.
28
NOVAKOVIC , Messiah, 81.
29
LUZ, Matthew 2, 48.
30
KEENER, Matthew, 306.
31
Cf. LUZ, Matthew 2, 48. K téme slepoty a jej významu v Matúšovom portréte Ježiša ako
Syna Dávidovho viď. GIBBS , Purpose and Pattern in Matthew’s Use of the Title ‘Son of
David’, 446-464, predovšetkým str. 451-453.
32
1Kr 5,9-14.
33
Múdrosť Šalamúnova 7,15-21; Josephus, Ant. 8,42-49.
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ako mocný exorcista.34 Hoci táto narážka na tradíciu o Šalamúnovi ako
exorcistovi bola pri interpretácii perikopy Uzdravenie dvoch slepcov často
opomínaná či odmietaná,35 kým mesiášske konotácie titulu Syn Dávidov
boli všeobecne uznávané,36 domnievam sa, že treba jej význam pre výklad
Matúšovho evanjelia znova zvážiť. Nie je mojím zámerom na tomto mieste
rozhodnúť, či táto šalamúnska tradícia bola absorbovaná do kresťanskej teológie dávno pred spísaním Mk 10,46–52,37 alebo či „pred-Matúšovská
tradícia (menovite Marek 10,46-52) spojila Ježišovu uzdravovateľskú
činnosť s jeho postavením akoby Syna Dávidovho“.38 Či „je ojedinelá narážka na Syna Dávidovho ako divotvorcu podľa vzoru Šalomúnovho v Markovom uzdravení Bartimea pozostatkom vnímania Ježišových súčasníkov,
skôr než produktom kresťanskej teológie,“39 alebo či „odkazom na Písmo a
populárnu tradíciu, ktorá spojila Šalamúna, syna Dávidovho, s uzdravovaním pomocou exorcizmov, mágie a zázrakov, Matúš postupne vytvára obraz Ježiša ako autentického uzdravovateľa majúceho prístup k božej
moci,“40 ako tvrdí Saldarini. Mojím cieľom na tomto mieste je sústrediť sa
na spôsob, akým Matúš ako redaktor, ktorý poznal šalamúnsku tradíciu,
včlenil Bartimeovu prosbu z Mk 10,46–52 do naratívnej štruktúry svojho
evanjelia a použil ju na to, aby načrtol obraz Ježiša ako uzdravovateľa so
Šalamúnovými črtami resp. uzdravujúceho Mesiáša vo svetle šalamúnskej
tradície.
Ako už bolo zmienené predtým, je charakteristickým znakom Matúšovho evanjelia, že opakovane používa titul Syn Dávidov v kontexte uzdravovania.41 A iste nie je náhoda, že Matúš to robí po prvýkrát na konci cyklu
zázrakov a uzdravovaní (Mt 8–9), ktoré opisujú milosrdnú službu dávidovŠalamúnovi sú pripisované exorcistické schopnosti v 11QApPsa a v L.A.B. 60,3. Josephus
dokonca opisuje jeden exorcizmus, ktorý vykonal Eleazar v prítomnosti Vespasiána, pri
ktorom dotyčný exorcista recitoval Šalamúnovo meno a Šalamúnom spísané zaklínadlá, aby
vyhnal z posadnutého zlého ducha (Josephus, Ant. 8,42-49). Iste nie je nezaujímavé, že
v tejto súvislosti hovorí Josephus o uzdravení, hoci sa jedná jednoznačne o exorcizmus. To
len ukazuje na tenkú hranicu medzi uzdravovaním a exorcizmom v 1. storočí po Kr. K tejto
epizóde viac: DULING, The Eleazar Miracle and Solomon’s Magical Wisdom, 1-25; TORIJANO ,
Solomon the Esoteric King, 95-105. Cf. DENIES, Josephus, Salomo und die von Gott verliehene te,cnh gegen Dämonen, 365-394. Vrchol tejto exorcistickej tradície predstavuje ťažko
dátovateľný spis Závet Šalamúnova, komponovaný ako akýsi exorcistický manuál. V ŽŠal
20,1 dokonca nájdeme zaujímavú paralelu k Novej zmluve: basileu' Solomw'n uiJo;j Dauivd,
ejlevhsovn me to; gevraj.
35
LUZ, Matthew 2, 47-48; HAGNER, Matthew 1, 253; CHAE, Davidic Shepherd, 305.
36
LUZ, Matthew 2, 48; HAGNER, Matthew, 1:253; KEENER, Matthew, 306; DAVIES and ALLISON ,
Matthew, 2:135; NOLLAND, Matthew, 400.
37
SMITH, The Son of David Tradition in Mark's Gospel, 538.
38
DAVIES and ALLISON , Matthew 2, 136.
39
MEIER, A Marginal Jew 2, 690.
40
SALDARINI, Christian-Jewish Community, 180.
41
Cf. DULING, Therapeutic Son of David, 392-410.
34
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ského Mesiáša (Mt 1,1; 1,20) medzi jeho ľudom. Hoci Matúš mohol teoreticky pri redakcii Mk 10,46–52 titul Syn Dávidov (uiJo;j Dauivd / uiJe; Dauivd)
vynechať a ponechať len oslovenie rabbuni (rJabbouniv – Mk 10,51) alebo ho
nahradiť oslovením Pane (kuvrie), nespravil to. Ba naopak. Matúš považoval
za vhodné nechať dvoch slepých prosiť Ježiša o milosť práve slovami Syn
Dávidov, zmiluj sa nad nami, t.j. „práve v jeho funkcii ako Syn Dávidov.“42
A navyše dokonca aj znásobil použitie tohto titulu, keď ho použil aj v ďalších opisoch uzdravovaní.43 Tým podľa môjho názoru nielen spojil uzdravenie dvoch slepcov s predchádzajúcimi príbehmi, ale spravil z oslovenia
„Syn Dávidov“ vyznanie Ježišovho mesiášskeho pôvodu na strane jednej,
a uznanie jeho moci/schopnosti (rovnakej, akú mal aj Dávidov syn Šalamún) uzdravovať (exemplárne demonštrované v kapitolách 8 a 9) na strane
druhej.
Iste nie je náhoda, že Matúš zmenil Ježišovu otázku tiv soi qevleij poihvsw (Čo chceš, aby som ti učinil) z Mk 10,51 na otázku o dôvere v Ježišovu moc a autoritu: pisteuvete o[ti duvnamai tou'to poih'sai (Veríte, že to
môžem (mám moc) učiniť).44 Gundry správne rozpoznal, že v tejto matúšovskej verzii leží dôraz primárne ani nie tak na viere dvoch slepcov, ako
skôr na Ježišovej schopnosti – moc uzdraviť ich.45 Taktiež nie je náhoda, že
„predtým Ježiš rozpoznal vieru a reagoval na ňu, zaťiaľčo tu a iba tu preberá
iniciatívu a sám sa pýta na vieru a požaduje jej vyjadrenie slovami.“46 Ježišova otázka tak v Matúšovom kontexte získava viacero významov.
Po prvé: Ježišova otázka slúži ako priama reakcia na oslovenie Syn Dávidov, ktorú obaja slepci použili vo svojej prosbe. Tým, že Matúš dovoľuje
Ježišovi, aby sa opýtal tých dvoch slepcov „Veríte, že to môžem (mám moc)
učiniť?“ necháva ho opýtať sa ich nielen na to, či skutočne rozpoznávajú
jeho identitu ako Mesiáša, Syna Dávidovho, ale aj či veria, že práve ako Syn
Dávidov má moc (schopnosť) ich uzdraviť z ich slepoty. Takáto otázka
dáva zmysel práve na pozadí tradície, ktorá Dávidovmu synovi pripisuje
schopnosť uzdravovať – t. j. na pozadí tradície o Šalamúnovi.
Po druhé: Ježišova otázka môže byť chápaná aj ako otázka o viere, dôvere dvoch slepcov. Rovnaká otázka bola dôležitá už v predchádzajúcich
uzdraveniach.47 Matúš sa tak znova vracia k jednej zo svojich obľúbených
tém a zároveň sa systematicky snaží oponovať obvineniu, ktorému musel
čeliť nielen on a jeho súčasníci, ale už sám Ježiš, totiž že Ježiš bol mág,
ktorý sa spolčil s diablom, aby mohol konať mocné činy, uzdravovať a vy42

NOVAKOVIC , Messiah, 81.
Cf. Mt 12,22-24; 15,21-28; 20,29-34; 21,14-16.
44
Mt 9,28.
45
„Dôraz je kladený skôr na Ježišovu schopnosť uzdravovať než na vieru slepcov“: GUNDRY,
Matthew, 178.
46
NOLLAND, Matthew, 401.
47
Cf. Mt 8,2; 8,10; 8,13; 8,26; 9,2; 9,18; 9,22.
43
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háňať démonov. Obvinenie, ktoré je témou hneď nasledujúcej perikopy (Mt
9,32–34; porovnaj s Mt 10,25; 12,24.27).48
Po tretie: V kontexte Matúšovho evanjelia odkazuje otázka o Ježišovej
moci/schopnosti uzdravovať na prosbu malomocného, ktorý predtým taktiež
žiadal Ježiša o uzdravenie slovami kuvrie, ejan; qevlh/j duvnasaiv me kaqarivsai (Mt 8,2). Narážka spočíva v použití rovnakého slovesa (du,namai). Zároveň táto otázka o Ježišovej moci tvorí spojnicu k Mt 9,32–34 a 12,22–24,
kde bude zdroj Ježišovej moci uzdravovať a vyháňať démonov predmetom
sporu.
Pozoruhodný je ale nielen fakt, že Matúš zmenil Ježišovu otázku z prostej otázky „Čo chceš, aby som ti učinil?“ na otázku o jeho identite a o viere
v schopnosť uzdravovať, ale aj to, že vynechal predmet pôvodnej prosby
(navrátenie zraku: i[na ajnablevyw – Mk 10,51). To len potvrdzuje domnienku, že Matúš zámerne posunul dôraz na vyznanie dvoch slepých a na ich
správne použitie titulu Syn Dávidov. V ich odpovedi nahradil navyše
oslovenie rJabbouniv výrazom kuvrie, aby ešte viac zdôraznil ich vyznanie,
rovnako ako aj ich vieru, že Ježiš má nielen potrebnú autoritu, ale aj moc
pomôcť im. Inými slovami povedané: ide tu o vyznanie viery v Ježiša ako
Božieho mesiášskeho prostredníka, ale nie nutne o vieru v Ježišovo
božstvo.49 Okrem toho, oslovenie kuvrie odkazuje v Matúšovom kontexte
nielen na uzdravenie malomocného (Mt 8,1–4), ale spája túto perikopu
s ďalšími uzdraveniami, v ktorých je Ježiš taktiež oslovovaný ako Syn Dávidov a Pán (Mt 15,21–28; 20,29–34). Toto spojenie je dosiahnuté nielen
použitím rovnakých výsostných titulov „maličkými“, ale aj ich zdieľnym
presvedčením, „že Ježiš, Syn Dávidov, má moc a autoritu ich uzdraviť.
Všetci ho oslovujú ako Pána, t.j. ako niekoho, komu náleží božská autorita
(9,28; 15,25.27; 20,30–31.33). A všetci prekonávajú prekážky, aby sa k
nemu dostali alebo aby ho prinútili k uzdravovaniu (9,27–28; 15,23–37;
20,31).“50
Matúš (9,29) ďalej zaznamenáva Ježišovu pozitívnu reakciu na vyznanie
dvoch slepcov, ktorí svojou odpoveďou „Áno Pane“ potvrdzujú svoju vieru,
že Ježiš ako Pán a Syn Dávidov má moc ich uzdraviť. Ježišova reakcia nespočíva len v uzdravení dotykom, ale aj v jeho odpovedi: „Nech sa vám
stane podľa vašej viery,“ ktorá má opäť v Matúšovom kontexte viac významov.
Jednak táto odpoveď legitimizuje vieru oboch slepcov, ktorá je vyjadrená v ich prosbe (9,27) a potvrdená pritakaním (9,28) na Ježišovu otázku
„Veríte, že to môžem (mám moc) učiniť?“.
48

K tejto téme viac: STANTON, Jesus of Nazareth, 164-180; STANTON, Gospel, 171-180.
HAGNER, Matthew 1, 198.
50
KINGSBURY, The Title ‘Son of David’ in Matthew’s Gospel, 599.
49
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Zároveň svojou reakciou Ježiš schvaľuje konanie oboch slepcov: a to
nielen to, že ho oslovili ako Syna Dávidovho, ale aj to, že sa na neho – rovnako ako na Syna Dávidovho, ktorý má moc uzdravovať, obrátili s prosbou
o zmilovanie. V rovine príbehu potom Matúš Ježišovou reakciou znova
podčiarkuje milosrdný charakter Ježiša ako Mesiáša Izraela, ktorý nielen že
môže, ale aj chce uzdraviť (spasiť) svoj ľud (Mt 1,21).
Na rovine príbehu potom Ježišova odpoveď kata; th;n pivstin uJmw'n
genhqhvtw uJmi'n spája túto perikopu s predchádzajúcimi, pričom odkazuje
svojím znením nielen na uzdravenie stotníkovho sluhu (Mt 8,13), ale aj na
ďalšie uzdravenia, v ktorých hrá úlohu viera (viď. vyššie) či dotyk (Mt 8,3;
8,15; 9,20; 9,25).51
Správa o okamžitom uzdravení (kai; hjnewv/cqhsan aujtw'n oiJ ojfqalmoiv)52
a následný príkaz mlčať (oJra'te mhdei;j ginwskevw),53 prevzatý z Marka (Mk
1,43–45), ktorý je však okamžite porušený (oiJ de; ejxelqovntej diefhvmisan
aujton; ejn o{lh/ th'/ gh/' ejkeivnh/),54 uzatvárajú túto perikopu.
„Samotný zákaz možno v kontexte evanjelia najlepšie interpretovať tak,
že Ježiš nechce, aby ho ľudia vyhľadávali a vnímali primárne ako divotvorcu a zázračného liečiteľa.“55 Okrem toho odpovedá Matúšovej snahe zobraziť Ježiša ako pokorného Mesiáša, Syna Dávidovho, ktorý netúži po
popularite a sebapropagácii (cf. M t 12,16) a po tom, aby sa mu slúžilo, ale
aby sám slúžil (Mt 20,28). Zároveň Matúš v rámci svojho príbehu ukazuje,
ako sa aj napriek tejto Ježišovej snahe povesť o ňom a jeho mocných činoch
nezadržateľne šíri po Izraeli (Mt 4,23–25; 8,27; 9,26) a ako jeho činy milosrdenstva, ku ktorým patrí kázanie aj uzdravovanie, vedú k roztržke vo
vnútri Izraela (9,32–34; 12,22–24). „Matúš tak dáva jasne najavo, že Syn
Dávidov nie je okrajovou postavou v Izraeli a pripravuje čitateľov na reakciu zástupov v Mt 9,33.“56
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Jánova apokalypsa ako spomienky na prežité utrpenie
Imrich Peres
Abstrakt

Jánova apokalypsa je nielen knihou o posledných veciach sveta, ale aj o živote vtedajšej cirkvi v Malej Ázii. Kniha zachytáva spomienky na Ježišovo
utrpenie, na príbehy mučeníkov Jánovej cirkvi, a verne sa v nej zrkadlí aj
bezbožné vyčíňanie démonských mocností v zastúpení Rimanov i Židov.
Cirkev bola týraná, ale mala ambície byť s Kristom cirkvou víťaznou. Bola
v pokušení túžiť po odplate a pripravovať pomstu s pomocou osláveného
nebeského Pána. Tak sa rodila pomerne masívna kresťanská apokalyptika,
ktorá ovšem nebola chrakteristická pre všetky maloázijské zbory Jánovho
kruhu; tvorila sa v juhozápadnom prostredí Malej Ázie, zvlášť so sídlom
v Efeze. Nakoniec aj sama musela zápasiť nielen s utrpením od prenasledovania, ale aj s falošným učením potulných vizionárov a apokalyptikov.1
Kľúčové slová: Jánova apokalypsa, utrpenie, mučeník, pomsta, apokalyptika, víťazstvo cirkvi, nebeský Kristus, démonské mocnosti, cirkev v Efeze.
Abstract

John’s Apocalypse is the book on not only the last things of the world, but
also about the life of former churches in Asia Minor. The book captures the
memory of Christ’s passion, the story of the martyrs of John’s Church. It
faithfully reflects also the unholy rampage of demonic powers embodied in
the form of the Romans and the Jews. The Church was abused, but it had
ambitions to be a victorious church through Christ. It was tempted to desire
for revenge and to prepare vengeance with the help of the glorified heavenly
Lord. Thus a relatively massive Christian apocalypticism was born, which,
however, was not characteristic for all the Johannine churches in Asia
Minor. It was formed in the southwestern area of Asia Minor, especially
based in Ephesus. Finally, it also had to contend not only with suffering
from persecution, but also with the false teaching of wandering visionarier
and apocalypticians.
Keywords: John’s apocalypse, suffering, martyr, revenge, apocalyptic victory of the church, heavenly Christ, demonic powers, the church at Ephesus.
1
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Úvod

Skúmať umučenie Krista v Jánovej apokalypse je dosť zložitá otázka. Zložitosť spočíva v tom, že hovoriť o histórii umučenia v knihe Zjavenia Jánovho
len z perspektívy utrpenia a prenasledovania cirkvi by bolo nesprávne
a jednostranné. Preto musíme povedať, že pre autora Apokalypsy je toto utrpenie, na ktoré sa rozpomína, východiskovým bodom pri opise vývoja a napokon povýšenia maloázijskej cirkvi. Obraz opísanej cirkvi má dva aspekty:
1. Ide tu o cirkev, ktorá skutočne musí trpieť a ktorá má už aj svojich martýrov. 2. Ale ide tu aj o cirkev, ktorá cieľavedome ide cestou smerom k víťazstvu, a napriek utrpeniu a ponižovaniu svetom a protibožskými mocnosťami očakáva nebeskú slávu.
Utrpenie pozemskej cirkvi je veľké, zraňujúce a niekedy vyzerajá neznesiteľne; keď sa však naň pozrieme retrospektívne, od konca dejín, je to len
predohra k definitívnemu víťazstvu2 a k veľkej sláve cirkvi v nebesiach.
Z toho vyplýva, že do pozornosti musíme vziať oba aspekty jánovského
opisu. Najprv sa zameriame na Ježišovo utrpenie a následne na rozličné utrpenie kresťanov, ako to apoštol, ktorý sa predstavuje pod menom Ján,3 vo
svojich spomienkach zreteľne robí. Následne budeme analyzovať teologický
zmysel utrpenia a spomienky s ohľadom na nádej cirkvi na konsolidáciu jej
spoločenského postavenia, na zničenie bezbožných síl a na konečné víťazstvo Baránka a samotnej cirkvi. Potom sa budeme pýtať na ochotu
a schopnosť cirkvi odpustiť a pokojne sa zmieriť so svojimi prenasledovateľmi a tiež na to, či cirkev k tomu ešte vôbec dostane pri eschatologickom
konci šancu. Na záver tejto štúdie napokon odhalíme jednotlivé teologické
smerovania cirkvi v Efeze s ohľadom na silnejúcu apokalyptiku na konci 1.
storočia.
1. História Ježišovho utrpenia

Pamäte vizionára Jána obsahujú najprv Kristovo utrpenie. Toto má niekoľko
rozličných prvkov závislých od toho, ako ich autor z tradície prebral a následne spracoval. Poukazuje tu čiastočne na pozemské utrpenie a čiastočne
na hodnosť a obraz nebeského Krista.
Ján najprv poukazuje na Ježišovo ukrižovanie, ktoré spáchali jeho nepriatelia:4 tento ich skutok nebude zabudnutý, ale pri Ježišovej parúzii všetci
2

David E. AUNE, Apocalypticism, Prophecy and Magic in Early Christianity, WUNT 199,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2006, 94–98.
3
Por. Zj 1,1.4.9; 22,8.
4
Autor apokalypsy cituje aj istú kresťansko–židovskú apokalyptickú tradíciu, ktorá nazýva
miesto Ježišovho ukrižovania Sodomou a Egyptom – s poznámkou, že to treba chápať duchovne (pneumatikw'" – Zj 11,8). V tomto zmysle je Jeruzalem degradovaný a charakterizovaný ako bohorúhačské miesto. Tu boli zabití tiež dvaja ďalší Ježišovi svedkovia. Porovnaj
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uvidia, že ho prebodli (1,7) a spolu s ostatnými budú nariekať a škrípať zubami. Ježišovi vrahovia budú v bolesti a hanbe vystavení následkom svojich
činov, pretože „jeho smrť bola nesprávna, jeho poprava zlý a ohavný
skutok, ktorý pre Izrael znamenal katastrofu.“5 Priame odkazy môžeme
nájsť predovšetkým na Ježišovu krv (ai{ma), ktorou nás oslobodil od našich
hriechov (1,5) a ktorá pripomína jeho utrpenie, zranenie a poníženie. Podobne spieva aj nebeský zbor, že Kristus bol zabitý6 a svojou krvou spasil ľudí
(5,9). Pre nebeských kresťanov, ktorí prišli z veľkého súženia, slúži Baránkova krv ako „očisťujúci nástroj“, v ktorom si očistili a vybielili svoje rúcha
(7,14).7 Táto pravá Baránkova krv je tiež zdrojom sily pre nebeských
bratov, vďaka ktorej zvíťazili nad drakom (12,11).8
V rámci úvahy o Ježišovom umučení sa stretávame tiež s tradíciou, ktorá
Ježišovu smrť a následné udalosti kladie do centra pozornosti. V tomto
zmysle sa v Apokalypse objavujú odkazy na Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie9, ktoré predstavuje napríklad nebeský Kristus, ktorý bol mŕtvy, ale je
živý na veky vekov (1,17–18; 2,8). Táto myšlienka sa nachádza tiež v Ježišovom titule, ktorý maloázijské kresťanstvo v spomienke na Kristovo utrpenie a zástupnú smrť prebralo, alebo samo vytvorilo. Preto môžeme prívlastok „prvorodený z mŕtvych“ (oJ prwtovtoko" tw'n nekrw'n: 1,5) nájsť, alebo
čítať o nebeskom Ježišovi, ktorý je označený ako Baránok (ajrnivon). Baránok je určite najčastejším Ježišovým označením v Zjavení Jánovom10, pričom sa tam nachádza vo viacerých variantách a s rozličnými prívlastkami.
Tento titul ide priamo naspäť k Ježišovmu pozemskému osudu a je spojený
Akira SATAKE, Die Offenbarung des Johannes, KEK 16, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, 268–269.
5
Bruce J. MALINA, Die Offenbarung des Johannes. Sternvisionen und Himmelsreisen, Stuttgart, Kohlhammer, 2002, 86.
6
O Ježišovej smrti a poprave ako Baránka hovoria viaceré texty, napr. Zj 5,6.9.12.
7
Myšlienka prania oblečenia zachránených sa spomína tiež v Zj 22,14, ale nie s priamym odkazom na Ježišovu krv. Myslené je to však rovnako ako v 7,14 – pranie v krvi Baránkovej.
8
V Zj 19,13 sa tiež spomína krvavé rúcho nebeského Krista ako jazdca na bielom koni: bol
oblečený do odevu premočeného krvou. Nie je ale celkom jasné, či ide o jeho vlastnú krv,
ako symbol predchádzajúcej smrti (tak K. HUBER, Einer gleich einem Menschensohn. Die
Christusvisionen in Off 1,9–20 und 14,14–20 und die Christologie der Johannesoffenbarung,
NTA NF 51, Münster, Aschendorff Verlag, 2007, 298–299), alebo ide o krv jeho nepriateľov
(porovnaj Iz 63,1–3!). Druhá možnosť je pravdepodobnejšia, pretože jazdec ide do vojny
s vojskom nebeskej armády (19,11).
9
Porovnaj K. HUBER, Einer gleich einem Menschensohn, 297–299.
10
Porovnaj I. PERES, A mennyei-apokaliptikus Krisztus [Der himmlisch-apokalyptische
Christus], in: Studia Theologica Debrecinensis 5 (2012), 51–62.
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s Ježišovou smrťou na kríži.11 Ako hovorí Ján: „Videl som … Baránka; vyzeral ako zabitý…“ (wJ" ejsfagmevno": 5,6).12
Zo všetkých týchto poukazov je jasné, že za Jánovou apokalypsou stojí
konkrétny obraz Krista a že Kristovo utrpenie je do teológie Jánovho Zjavenia zabudované zámerne, čo autor Apokalypsy a pokračovatelia tradície
urobili vedome. To tiež znamená, že súčasťou spomienky cirkvi nie je len
vlastné utrpenie, za ktoré očakávajú odvetu svojim nepriateľom, ale omnoho
viac ide o utrpenie a smrť Kristovu, ktorá má množstvo významov: od príkladu viery až k zástupnej obeti a kozmickému víťazstvu nad démonskými
mocnosťami. V pamäti cirkvi má vo všetkých príbehoch o umučení dominovať tento kristologický aspekt.
2. Utrpenie mučeníkov

V Zjavení Jánovom nepopierateľne ide tiež aj o utrpenie martýrov. Autor
Apokalypsy ho vo svojich videniach opisuje z viacerých uhlov pohľadu.13
Jan Willem van den Henten vo svojej novej práci veľmi podrobne analyzoval mučeníctvo v Jánovej apokalypse a preskúmal pritom množstvo rozličných textov z Apokalypsy14, ktoré sa týkajú utrpenia kresťanov, či utrpenia
samotného Jána. V textoch a príbehoch Jánovho Zjavenia môžeme nájsť
niekoľko typických tzv. mučeníckych textov, ktoré slúžia ako vzorové príklady pre ostatné prípady. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na jednotlivé typy mučeníckych príbehov:
Vo vybranom texte Zj 6,9 ide o martýrov, ktorých duše sa nachádzajú
pod zlatým kadidlovým oltárom.15 Zabití boli z dvoch dôvodov: Kvôli slovu
Božiemu a kvôli svedectvu, ktoré vydali. Z konštrukcie gréckej vety nie je
možné rozlíšiť, či pri ich smrti ide o kombináciu oboch týchto dôvodov,
alebo či tu máme rozumieť dve nezávislé príčiny smrti rôznych mučeníkov.
Je ale pravdepodobné, že maloázijskí martýri boli zabití na základe svojej
11

Podľa kristologického chápania ide tu o zdôraznenie presvedčenia, že Kristus svojou smrťou na kríži získal víťazstvo a zabezpečil „dokonalú“ spásu: Jörg FREY, Erwägungen zum
Verhältnis der Johannesapokalypse zu den übrigen Schriften des Corpus Johanneum, in:
Martin HENGEL, Die Johanneische Frage, WUNT 67, Tübingen, Mohr Siebeck, 1993, 327–
429, tu: 386.
12
O Baránkovej poprave hovorí okrem Zj 5,6 aj 5,9.12 a 13,8. Sloveso sfravzw je výraz,
ktorý vyjadruje aj smrť kresťanov (Zj 6,9 a 18,24) a podobne je použité aj pre ironické pripodobnenie smrti prvej šelmy (Zj 13,3); porovnaj K. HUBER, Einer gleich einem Menschensohn,
298.
13
Willem v. d. HENTEN, The Concept of Martyrdom in Revelation, in: J. FREY/ F.TÓTH/ J. A.
KELHOFFER (Hrsg.), Die Johannesapokalypse. Kontexte–Konzepte–Rezeption, WUNT, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, 587–618.
14
Porovnaj Zj 1,9; 2,2–3.9–10.13; 3,10–12; 6,9–11; 7,9–17; 11,3–13; 12,10–11; 13,9–10.14–
17; 16,6; 17,6; 18,24; 19,2; 20,4–6: W. v. d. HENTEN, The Concept of Martyrdom in Revelation, hlavne strany 590–597.
15
O zlatom kadidlovom oltári pozri Zj 8,3–5; 9,13; 14,18; 16,7.
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vlastnej histórie.16 Po svojej smrti žiadajú spravodlivý súd. Silným hlasom
volajú nie práve priateľskými slovami: „Až dokedy, Samovládca, svätý
a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našu krv na tých, ktorí bývajú na zemi?“ (Zj
6,10). Toto rozčúlenie mučeníkov a ich túžba po pomste je pochopiteľná:
mučeníci predčasne prišli o život a teraz z nich hovorí bolesť z nespravodlivo prežitého utrpenia a odpor proti svojim nepriateľom. Pán dejín však tieto
túžby tlmí. Jeho súd príde, ale neskôr, pretože nie maloázijská cirkev (ktorá
je pod tlakom konkrétneho šoku a naplnená množstvom negatívnych emócií), ale Pán rozhodne, kedy. Mučeníci zatiaľ na povzbudenie a ako nebeské
zadosťučinenie dostanú biele rúcho, pričom ich upokoja, aby ešte krátky čas
čakali. Dejiny sveta a zloba bezbožných ľudí ešte nie je na konci a počet
mučeníkov, to znamená ich bratov a spoluslužobníkov, ktorí musia zomrieť,
sa tiež musí ešte naplniť.
Bolo ťažké pochopiť, že svet k tomu, aby sa zmenil, potrebuje ešte veľa
mučeníkov. Martýri a kresťania maloázijskej cirkvi museli mať o seba
a o svoj život strach. Pán dejín cirkvi vysvetlil, že cesta k víťazstvu evanjelia a k osláveniu cirkvi vedie cez bolestivé poníženie. Česť cirkvi a jej víťazstvo sú ukryté v jej utrpení a nie v demonštrácii jej apokalyptickej moci.
Cirkev má moc svedectva a Božieho slova – to je cesta k víťazstvu, ktorá
môže viesť aj cez smrť. Víťazstvo vzkrieseného Krista môže dávať nádej
práve v momente smrti, pretože z tohto bodu poníženia vedie cesta pred
nebeský Kristov trón. Úlohou cirkvi nie je hlásať odpor k prenasledovateľom a usilovať sa o mstivú odplatu, ale hlásať Božie slovo a verne vydávať
svoje svedectvo. Súd je vecou Pána cirkvi.
Spoločnými motívmi príbehov o utrpení sú tieto znaky:
1. Mučeníci sú ľudia, ktorí až do svojej smrti zostali verní Kristovi
a svojmu spoločenstvu v cirkvi. Ich vyznanie treba chápať kristologicky.
2. Mučeníci sú po svojej smrti v takej pozícii, že očakávajú na spravodlivosť a volajú po nej. Pred Bohom môžu hovoriť o svojom utrpení a obviňovať svojich vrahov.
3. Mučeníci ale nemôžu Boží súd urýchliť.
4. Nebeský Kristus ich upokojuje, že majú ešte nejaký čas pokojne čakať
na spravodlivosť a Boží súd príde v správnom čase, podľa Božieho plánu.
5. Nebeský Kristus sám preberá zodpovednosť za historickú odplatu voči
Božím (či Kristovým) a cirkevným nepriateľom a zaväzuje sa, že zariadi,
aby došlo k „skladaniu účtov“. Mučeníci nedostávajú žiadne kompetencie,
aby sami a podľa svojej vôle, alebo na základe svojho ukrivdenia rozhodovali o treste. Cirkev je preto brzdená, aby svojvoľne, to znamená, podľa
svojho vlastného pohľadu na vec netúžila po pomste a nespôsobovala, aby
16

Heinz GIESEN, Die Offenbarung des Johannes, RNT, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet,
1997, 183.
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apokalyptická katastrofa na svet prišla predčasne. Hodiny nebeského Krista
idú inak, než by chcela „samospravodlivosť“ cirkvi, hoci cirkev v nasledujúcom období zostáva naplnená utrpením a bolesťou ďalších mučeníkov.
6. Zmierenie, ktoré potrebuje rovnako cirkev, ako aj svet nepriateľský
voči Bohu, môže dať jedine Kristus. Rozhorčenie cirkvi by mohlo toto
zmierenie zablokovať. Preto Božia spravodlivosť speje k cieľu svojou vlastnou, jedinečnou a trochu tajomnou cestou.
3. Príbehy utrpenia a konečné víťazstvo cirkvi

V Jánovom Zjavení môžeme čítať o utrpení a bolesti cirkvi, ktoré bude
musieť prežiť, ale tieto zážitky nie sú len akousi smutnou históriou, ktorá
vedie do neba doráňanú, zničenú a z posledných síl žijúcu cirkev. Maloázijská cirkev je v jánovskej Apokalypse cirkvou, ktorá má ešte omnoho viac
ambícií pred sebou, aby sa stala víťaziacou, v posledných časoch zažijúcou
veľké zadosťučinenie a ktorá bude mať pred Baránkovým trónom slávne
miesto.
Z apokalyptickej tradície maloázijskej cirkvi vyberá vizionár Ján také
motívy, ktoré cirkev v posledných časoch vyzdvihujú na spomínané slávne
miesto. Tu si to môžeme zhrnúť:
Rovnako ako Pán, aj pozemská cirkev musí trpieť. Patrí to k jej pozemskému osudu. Bezbožné sily ju nenechajú na pokoji: budú s ňou zápasiť
viditeľne, s veľkou mocou, alebo potichu – akoby od chrbta, ale táto vojna
je v skutočnosti vedená proti jej Pánovi a Bohu. Cirkev však vie, že jej utrpenie nebude trvať do nekonečna. V zásade už víťazstvo vybojoval Baránok, čo sa ukáže v poslednom čase. V rozličných videniach apokalyptického
Jána možno cirkev vidieť už v nebesiach, pretože „čo je už v nebesiach
uskutočnené… na zemi sa ešte len očakáva“.17 Cirkev v nebi dostane nepredstaviteľné veci, ktoré môže dostať jedine víťaz (Zj 2–3). Bude oblečená
do bieleho kráľovského rúcha (3,5; 7,9). Stane sa Baránkovou nevestou
a ženou, spolu s ktorým bude sláviť nebeskú svadbu (19,6–8). S Baránkom
bude sedieť na nebeskom kráľovskom tróne (3,26). Pre jej predstaviteľov sú
v nebesiach pripravené koruny a títo budú sedieť pred Božím trónom na
svojich kráľovských stoliciach (4,4). Cirkev bude ako kráľ a kňaz panovať
aj na zemi (5,10) a v poslednom čase spolu s Kristom vládnuť v pokojnom

17

Heinz GIESEN, Die Offenbarung des Johannes, RNT, Regensburg, Verlag Friedrich Pustet,
1997, 183.
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svete (20,6; 22,5).18 Uvidí najkrajšie a najsvätejšie bezchybné Božie mesto –
nový Jeruzalem (21,10)19 a uvidí tiež úplné zničenie svojich nepriateľov.20
To je to veľkolepé víťazstvo cirkvi, v ktoré môžeme v posledných
časoch dúfať a ktoré autor „ako budúcnosť zavŕšenia spásy jasne zdôrazňuje“.21 Uskutočnenie tejto nádeje ale ešte potrebuje svoj čas. Cirkev nemôže
spravodlivosť uskutočniť podľa svojej vôle. Potrebuje trpezlivosť a nádej.22
Utrpenie nemá cirkev zničiť. Cirkev nemá zostať udupaná žiaľom a kvôli
krvi mučeníkov len nariekať, či zúriť. Nemá počítať pretrpené škody a neprávosti a žiadať o okamžitú odplatu. Prorok vidí v nebi spievajúcu cirkev,
ktorá svoje hymny spieva s radosťou.23 To jasne ukazuje, že cirkev v Jánovom zjavení intenzívne očakáva víťazstvo, či slávne miesto na Božom
a Baránkovom tróne, čo aj symbolizuje svojou „dramatizovanou
liturgiou“.24 Z toho dôvodu bude cirkev v Jánovej apokalypse napriek svojmu utrpeniu vystupovať omnoho viac v obraze víťaziacej cirkvi, ktorá svoje
utrpenie a túžbu po odplate kladie do Baránkových rúk, hoci by ju rada
videla čo najskôr.
4. Spomienky na hriechy bezbožných mocností

Cirkev v Zjavení Jánovom však nie je cirkvou, ktorá by mala na všetko, to
znamená predovšetkým na zlobu protibožských mocností a vlastné utrpenie
takpovediac automaticky zabudnúť. Autor Apokalypsy vedome stavia pred
oči všetko, čo cirkev musela a ešte bude musieť prežiť. Z tohto dôvodu pripomína sebe a cirkvi nekonečné utrpenie, prenasledovanie a nespravodli-

18

V tomto zmysle je cirkev orientovaná dvoma smermi: dobré veci očakáva už v tomto čase,
a večnú Božiu vládu očakáva v eschatologickej dobe: porovnaj J. FREY, Was erwartet die Johannes-apokalypse?, 546.
19
Pilchan LEE, The New Jerusalem in the Book of Revelation, WUNT II/129, Tübingen, Mohr
Siebeck, 2001, 267–292.
20
Stefan ALKIER , Leben in qualifizierter Zeit, 31.
21
J. FREY, Was erwartet die Johannesapokalypse?, 546.
22
Vgl. Kurt ERLEMANN, Endzeitvorstellungen zwischen Hoffnung und Vertröstung, in: Zeitschrift für Neues Testament 12 (2008), 62–69.
23
Je zaujímavé vidieť, že Ján v Zjavení cituje asi 30 hymien, ktoré pochádzajú pravdepodobne z liturgie maloázijskej cirkvi. Texty týchto hymien sú z väčšej časti formulované slávnostne, doxologicky, plné uctievania pred Boží m a Baránkovým trónom za veľké Božie
skutky. Porovnaj J. BOLYKI, A Jelenések könyve liturgikus elemei [Liturgische Elemente der
Johannesoffenbarung], in: I. PERES (ed.), Kezdetben volt az Ige [Am Anfang war das Wort],
FS Lenkeyné Semsey Klára, ATD 1, Debrecen, Református Hittudományi Egyetem – Patmosz, 2011, 201–2017, tu: 213–214. Dávid VARGAEŠTOK, Liturgické hymny v knihe Zjavenia,
(rukopis, rigorózna práca), Katedra teológie a katechetiky PF UMB, Banská Bystrica, 2015.
24
Jean-Pierre RUIZ, Betwixt and Between on the Lord’s Day: Liturgy and the Apocalypse, in:
David L. BARR (ed.), The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politics in the Book of Revelation, SBL 39, Leiden–Boston, Brill, 2006, 221–241, tu: 224.
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vosť spôsobovanú až do smrti ich spolubratom, čiže mučeníkom.25 Zloba
nepriateľských mocností je hriechom, ktorý spôsobil utrpenie kresťanov.
Za utrpením a prenasledovaním kresťanov je niekoľko príčin. Teraz by
som chcel osvetliť najmä tri z nich, ktoré podľa môjho názoru môžu byť
veľmi dôležité pre našu terajšiu teologickú a cirkevnú orientáciu.
1. Prvým dôvodom, prečo protibožské mocnosti cirkev tak prudko napadli, je jej zdržanlivosť pred spoluprácou, ktorou mala cirkev preukázať, že
uznáva, uctieva a absolútne poslúcha tieto bezbožné mocnosti. Tento nedostatok lojality zo strany cirkvi provokuje veľmoci k nenávisti a agresivite
s úmyslom neposlušnú cirkev, ako nejaké cudzie teleso v spoločnosti,
mocou a krvavou cestou zlikvidovať.
2. Táto neželanosť cirkvi sa ešte stupňuje jej orientáciou smerom k nebesám a uctievaním (proskynézou) iného „cisára“, Pána Ježiša Krista. On je
ten skutočný „vodca“ kresťanov, ktorého vôľu a náuku treba oddane nasledovať. Ježiš však bol obžalovaný ako protirímsky rebel a rímskymi úradmi ukrižovaný. Jeho nasledovníci preto v ríši nie sú vítaní a počítajú sa
medzi nepriateľov štátu, cisára a vlády.
3. Tretím dôvodom prenasledovania kresťanov bolo ich vedomé oddelenie sa od rímskeho uctievania cisára,26 náboženskej a mestskej kultúry
ako celku a etických noriem cisárskeho životného štýlu.27 Ako je známe,
v cisárskom Ríme, jeho okolí, ako aj v celej ríši panovala veľmi voľná
morálka, ako nám o tom svedčia aj vtedajší básnici. Takto píše napríklad aj
Martial vo svojich Epigramoch28 o morálnej úrovni v ríši: bola plná korupcie, opilstva, nemorálnosti a násilia. Rovnako ako Martial, píše aj Ján
o týchto hanebných excesoch svojho okolia,29 ako boli napríklad Babylon,
prostitúcia, smilstvo, opilstvo (17,2), atď. Takáto neviazaná morálka bola
typická aj pre rímsko-orientálne kulty a náboženský život antiky. Cirkev,
touto cestou, prirodzene, nemohla ísť.30 Ale tento vedomý odstup a duševne25

Porovnaj tiež v židovských zdrojoch a hlavne v súdobých apokalypsách utrpenie a vojenskú opozíciu voči Rímu: Günther STEMBERGER, Die römische Herrschaft im Urteil der Juden,
EdF 195, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983, 107–111.
26
Porovnaj napríklad, aká bola situácia provinciálneho kultu v Efeze: Thomas WITULSKI,
Kaiserkult in Kleinasien. Die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia von Augustus bis Antonius Pius, NTOA 63, Göttingen, Vandenhoeck
& Ruprecht, 2010, 98–101.
27
Jörg FREY, Erwägungen zum Verhältnis der Johannesapokalypse zu den übrigen Schriften
des Corpus Johanneum, 423.
28
Tamás ADAMIK (Hrsg.), Martialis: Electa Epigrammata, Magyar Könyvklub, Budapest
2001.
29
David L. BARR, Doing Violence. Moral Issues in Reading John’s Apocalypse, in: David L.
BARR (ed.), Reading the Book of Revelation, SBL 44, Leiden–Boston, Brill, 2004, 97–108.
30
Greg CAREY, Symptoms of Resistance in the Book of Revelation, in: David L. BARR (ed.),
The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politics in the Book of Revelation, SBL 39, Leiden–
Boston, Brill, 2006, 169–180, tu: 173ff.
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náboženská samostatnosť dráždila zamestnancov rímskych úradov a spôsobovala ich snahu cirkev zničiť.
5. Otázka odpustenia cirkvi a jej martýrov v Jánovom Zjavení

So zmierením súvisí tiež otázka odpustenia. Je cirkev, ktorá volá po milosti
a zmierení, ochotná milosť a zmierenie poskytnúť aj svojim nepriateľom
a vrahom?
V skutočnosti eschatologická maloázijská cirkev Zjavenia Jánovho nepropaguje žiadnu lásku alebo nejakú výraznú ochotu odpustiť svojim nepriateľom – v kontraste k evanjeliu a Jánovým listom, kde je láska vyslovene centrálnou témou.
Diskutovanou otázkou ohľadne teológie jánovskej Apokalypsy je: ako
vyzerá vzťah cirkvi ku svojmu nepriateľskému okoliu, to znamená k Imperium Romanum a jeho úradom? Cirkev je vedená svojim Pánom k láske.
Ale ako môže cirkev očakávať od Boha lásku, milosť a odpustenie, keď ona
sama takúto ochotu voči svojim nepriateľom nepreukazuje?
Čas a pozícia cirkvi v Zjavení Jánovom už ukazuje iný vývoj. Môžeme
sa domnievať, že apokalyptický autor už od dávna vie o Božej láske
a milosti a takto chápe aj predchádzajúcu históriu. Láska a milosť však majú
svoje historické hranice, po prekročení ktorých už činiť pokánie nebude
možné. Autor chápe tento opisovaný čas práve ako onú kritickú historickú
epochu a ako začiatok apokalyptického konca, ktorý príde čoskoro. Z toho
dôvodu píše: „Kto pácha neprávosť, nech ju ešte pácha; špinavý nech sa
špiní ďalej…“ (Zj 22,11).31 Toto sú zreteľné slová o ukončení doby milosti.
Podľa Jána už Boh po tomto čase nedáva žiadnu možnosť k obráteniu.
Hriešnici, ktorí ako ľudia diabolských síl spôsobili cirkvi tak mnoho utrpenia, smerujú k neodvrátiteľnému súdu a apokalyptickému zániku. Cisárski
nepriatelia cirkvi svojimi skutkami napadli nielen cirkev, ale oveľa viac
Boha a jeho Baránka. Preklínali Božie meno (Zj 16,9.21). Títo hriešnici
nerozmaznávali ani cirkev.
Autor – vizionár cíti, že čas sa už priblížil. 32 Celé Zjavenie je preplnené
prvkami rýchleho a skorého konca a udalostí s ním spojených (ejn tavcei),33
kde Ježišov druhý príchod hrá ústrednú úlohu. Preto vieme, že nebeský
Kristus príde čoskoro (2,16; 3,11; 22,7.12.20), príde ako zlodej (3,3; 16,15),
že je už pred dverami a kl ope (3,20), že čas je blízko (22,10).34 Na tomto
31

Porovnaj Dan 12,10b (podľa LXX) a Ez 2,27. David E. AUNE, Revelation 17–22, WBC
52c, Nashville etc., Thomas Nelson, 1998, 1217.
32
Kurt ERLEMANN, Endzeitvorstellungen zwischen Hoffnung und Vertröstung, in: Zeitschrift
für Neues Testament 12 (2008), 62–69, tu: 64.
33
Kurt ALAND, Das Ende der Zeiten, in: Neutestamentliche Entwürfe, ThB 63, München, Chr.
Kaiser Verlag, 1979, 124–182, tu: 153–154.
34
Hans Werner GÜNTHER , Der Nah- und Enderwartungshorizont in der Apokalypse des heili-
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základe cirkev volá: Príď, Pane Ježišu (22,17.20). Napriek tomu sa cirkvi
zdá, že Pán a s ním očakávaný koniec utrpenia by mohol prichádzať rýchlejšie a že spravodlivý súd bolestivo mešká (6,10). „Volanie spravodlivých
slúži ako prostriedok, ktorý privoláva koniec sveta“.35
Jánovská cirkev má sotva nejaké kompetencie zariadiť niečo ohľadne
Božieho súdu. Má ale možnosť predniesť hriechy svojich nepriateľov pred
Bohom a vidieť a potvrdiť, že Boží súd je spravodlivý (16,7; 19,2.11). Tu
cirkev smie svoju radosť vyjadriť slobodne (18,20). V čase posledných
apokalyptických udalostí už nezostáva nijaký priestor pre milosrdenstvo.
Ľudia aj tak nehľadajú milosť, či pokánie, ale smrť (9,6).36
6. Pamäte ako sebaobrana

Už sme hovorili o túžbe cirkvi zvíťaziť nad protibožskými mocnosťami.
Preto môže byť jánovská Apokalypsa na jednej strane pochopená ako vyjadrenie putovania cirkvi cez mnohé utrpenia k víťazstvu.37 Na druhej strane
nemôžeme prehliadnuť, že jedným zo zámerov Zjavenia bolo tiež varovať
členov cirkvi pred odpadnutím, či spoluprácou.
V rámci politických systémov dochádza k spolupráci so štátnymi úradmi
najviac z dvoch dôvodov:
1. Kolaborácia zo strachu. Túto takzvanú „spoluprácu“ môžeme definovať ako prinútenú. Do tejto núdzovej, alebo nútenej spolupráce bývajú
dohnaní väčšinou ľudia so slabým charakterom, alebo takí, ktorí sa boja
o svoj život, prípadne o životy svojich príbuzných. Nie sú dostatočne silní,
aby uniesli riziko prenasledovania, alebo aby obstáli v pokušeniach. Preto sa
pod tlakom možných následkov zlomia, opúšťajú prvú lásku (2,4) a poslušne slúžia štátnej moci. Pretože to nerobia dobrovoľne, bezpochyby to vedie
k vnútorným konfliktom a k nepokojnému, obviňujúcemu sa svedomiu. Rizikom takéhoto správania je dvojitý tlak: Tlak zo spoločnosti a tlak
z cirkevného spoločenstva, ktoré takéto správanie chápe ako zradu. Cirkev
v takýchto prípadoch reaguje väčšinou so zahanbením a opovrhnutím.
2. Kolaborácia z vypočítavosti: môžeme predpokladať, že v maloázijskej
cirkvi Jánovho okruhu boli aj takí ľudia, ktorí z vlastnej vôle a presvedčenia
radi poslúžili cisárskemu režimu, čím chceli získať lepšie spoločenské pogen Johannes, FzB 41, Echter Verlag, 1980, 60–69.
35
Heinrich KRAFT, Die Offenbarung des Johannes, HNT 16a, Tübingen, Mohr Siebeck, 1974,
119.
36
Porovnaj Jer 8,3 a Jób 3,21.
37
Víťazstvom Ježiša Krista (Zj 5,5 ejnivkhsen) je k Božiemu trónu povýšená aj cirkev. Preto
„Zjavenie zdôrazňuje bezpochyby budúcu stránku očakávaného konečného odzbrojenia
protibožských mocností (16,17–21; 19,11–20,15) a opisuje stav dokončenia spásy nového
Jeruzalema (21,1–22,5) ako zasľúbenie do budúcnosti: Jörg FREY, Erwägungen zum Verhältnis der Johannesapokalypse zu den übrigen Schriften des Corpus Johanneum, 388.
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stavenie, alebo materiálne výhody. Aj takáto dobrovoľná spolupráca mohla
autora tiež inšpirovať, aby proti nej zapracoval do textu svoje varovania
prostredníctvom viacerých odstrašujúcich obrazov.
2.1. Varovania treba chápať najprv ako obyčajné obrazy a karikatúry
rímskej moci, ktorá bola skutočne škaredá, živočíšna, nemorálna, skorumpovaná, plná krvi a násilia. Túto moc reprezentuje hriešne mesto Babylon,
jej smilstvo, odpudzujúce podsvetné zvieratá, deformované vzťahy a strašná
situácia vo vnútri ríše. Kto chce s touto vládou spolupracovať a komu sa
páči byť jej partnerom, ten musí vidieť, od koho svoje peniaze a slávu očakáva.38 Taktiež musí zaplatiť svoju daň, keď táto spolupráca zanikne: stane
sa tiež škaredým, zverským, nemorálnym, skorumpovaným, plným krvi
a násilia ako jeho pani Babylon. Jeho osud mu napokon neprinesie žiadnu
slávu ani úžitok, ale obdrží to isté, čo aj Babylon: súd, hanbu a zánik.39
2.2. Varovania sú adresované potenciálnym kolaborantom, alebo sympatizantom rímskej ríše v jánovskej cirkvi. Ich skutky, ktoré sú klasifikované
ako duchovné smilstvo, nezostanú utajené: budú zapísané v nebeskej knihe
(20,12). Nebeský Baránok ich pozná a privedie ich na súd. Tam budú zjavené všetkým. To je možnosť cirkvi: na konci vidieť všetko, spoznať, ako to
bolo naozaj, ale na nebeskom kráľovskom súdnom stolci sedí Pán. Cirkev tu
nemá žiadne právomoci svojvoľne ovplyvňovať súdny proces. Tak ako
nebeská cirkev, tak aj maloázijská si musí zachovať trpezlivosť a naučiť sa,
že súd a odplata prináleží jedine Pánovi.
Apokalyptik Ján teda svojimi víziami chcel zážitky prenasledovania
a spomienky na prežité utrpenie dostať do rovnováhy. Obrazové videnia mu
dali možnosť otvárať oči nedobrovoľných i dobrovoľných kolaborantov, zastaviť ich pred pokušením ďalšej spolupráce, svoju cirkev ochraňovať pred
zaslepenou službou ríši alebo pred svojvoľnou pomstou, a potešovať ju, aby
ešte vydržala.
7. „Apokalyptická cirkev“ v Efeze

Podľa našich vedomostí v Efeze žilo vedľa seba viacero kresťanských
skupín a prúdov. Podľa toho, na základe ktorej tradície a akej teológie
vznikli, alebo aké teologické dôrazy rozvíjali, stáli k sebe bližšie, alebo
ďalej. Môžeme definovať najmenej tri kresťanské prúdy, ktoré existovali
priamo v Efeze, alebo v jeho okolí.
1. V knihe Skutkov apoštolských môžeme vidieť, že v meste Efez a jeho
okolí žila silná skupina pavlovských kresťanov. Jej existenciu môžeme
predpokladať aj v čase napísania Apokalypsy. Z toho ale tiež vyplýva, že
38

Porovnaj David L. BARR, The Lamb Who Looks Like a Dragon? Characterizing Jesus in
John’s Apocalypse, in: David L. BARR (ed.), The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politics
in the Book of Revelation, SBL 39, Leiden–Boston, Brill, 2006, 205–220, tu: 210nn.
39
Porovnaj J. FREY, Was erwartet die Johannesapokalypse?, 550.
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v regióne na západe Malej Ázie jestvovali takéto pavlovské skupinky, ktoré
Pavlovu teológiu ďalej verne odovzdávali a vo svojej eschatologickej orientácii neboli tak extrémne apokalyptické. Pavlovi40 bola apokalyptika blízka,41 eschatológiu dával do vzťahu s druhým príchodom Krista a vedel tiež
o poslednom súde. V jeho teológii však nedominujú radikálne apokalyptické
extrémy, ale omnoho častejšie učenie o spravodlivosti a zmierení v Kristovi.
Ježišovo, i svoje vlastné utrpenie nepoužíva na vytvorenie teológie o odplate a zničení nepriateľov. Pavlove spomienky ho nevedú k nespravodlivosti a násiliu, ale ku Kristu, k jeho láske, milosti a zmierení na kríži.42
V tomto zmysle je Pavel a jeho maloázijské kresťanstvo tolerantnejšie voči
svojim prenasledovateľom, než kresťania vizionára Jána.
2. Okrem toho existovali v Efeze aj jánovskí kresťania, ktorí žili a rozmýšľali v intenciách Jánovej teológie. V rozmanitosti (prvotno)jánovskej teológie a teológie jeho kresťanov sa rovnako nachádza významný motív
lásky a Ježišovho kríža, pričom Ježišova smrť je chápaná ako cesta k povýšeniu a panovaniu (porovnaj Ján 3,12–14).43 Ježišovo utrpenie a poníženie,
rovnako ako prenasledovanie nie je v Jánovom evanjeliu démonizované;
nemá žiadnu negatívnu povesť a nevŕši nenávisť na svojich prenasledovateľov. Jánovské spomienky sa dotýkajú Ježišovho umučenia, ale na vrchole
jeho utrpenia stojí zmysel jeho smrti, v ktorej dochádza k naplneniu Ježišovho poslania, ktoré dostal od Otca. Ježišovou starosťou pred svojou smrťou
nie je jeho strach o seba, ale jednotnosť jeho nasledovníkov a presvedčené
hlásanie Ježišových slov (Ján 17). Jeho slovo na kríži „Je dokonané!“ (Jn
19,30) oprávňuje jeho utrpenie a smrť ako poslušný Boží skutok v Otcovom
pláne spasenia, pričom takýto zmysel chcel Ježiš dať aj utrpeniu svojich
učeníkov44, čo mohol jánovský okruh v Efeze ďalej tradovať a rozvíjať.
3. Okrem toho môžeme nájsť v Efeze aj také skupiny, ktoré boli apokalyptickejšie orientované. Ich obraz ale nie je celkom jednotný, čo je aj celkom jasné z „nebeských listov“ v 2. a 3. kapitole Jánovho Zjavenia, na základe ktorých je možné si predstaviť, že vnútorné rozdiely existovali aj
40

Porovnaj napríklad Elian CUVILLER, Das apokalyptische Denken im Neuen Testament. Paulus und Johannes von Patmos als Beispiele, in: Zeitschrift für Neues Testament 12 (2008), 2–
12, tu: 6–7.
41
Gerhard MÜNDERLEIN, Die Überwindung der Mächte. Studien zu theologischen Vorstellungen des apokalyptischen Judentums und bei Paulus, Zürich (Selbstverlag), 1971, 58nn.
42
Z Pavlovho hľadiska je to pochopiteľné, pretože sám Pavel v minulosti kresťanov prenasledoval. Porovnaj A. LINDEMANN , Sünde, Schuld, Vergebung? Paulus als Verfolger der Kirche und als Apostel Jesu Christi, in: Studia Theologica Debrecinensis – Sonderheft (2012),
53–79.
43
Udo SCHNELLE, Theologie des Neuen Testaments, UTB 2917, Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, 2007, 655.
44
Porovnaj napríklad Ježišove slová Petrovi, ktoré mu hovorí o jeho smrti (Jn 21,18–19).
Podľa Ježiša a podľa jánovskej tradície o utrpení Ježišových nasledovníkov je táto smrť na
Božiu slávu.
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v rámci takýchto skupín.45 Listy do siedmich cirkevných zborov teda taktiež
dokladujú, že existovali rozdiely medzi jednotlivými maloázijskými zbormi,
ktoré spolu vytvárali formu akéhosi „seniorátu“, alebo „dištriktu“ s centrom
v Efeze.46 Ich teologické dôrazy sa trochu líšili. V princípe sa v Efeze nachádza jedna významná skupina, ktorá panuje nad ostatnými a rozmýšľa so
značným apokalyptickým dôrazom. Je tiež dosť možné, že táto skupina,
domácnosť, či cirkevný zbor má omnoho krvavejšie zážitky z prenasledovania, než ostatní veriaci. Preto je aj ich reakcia na prenasledovanie omnoho
agresívnejšia a nástojčivejšia, pričom sa usilujú o spravodlivú odplatu voči
svojim nepriateľom. Preto je aj ich teológia silno poprepletaná apokalyptickými prvkami. Svoje postoje a túžby táto skupina vyjadruje aj svojou liturgiou a piesňami, v ktorých sa spieva o páde nenávideného hriešneho mesta
Babylon. V týchto piesňach sa nachádza spomienka na utrpenie a uctievanie
Ježiša, ale tiež – hoci citeľne v menšej miere – aj na utrpenie a krv mučeníkov a proroctvá o zániku Babylona.
Je tiež predstaviteľné, že kresťania v Malej Ázii ešte nemali tak vyšpecifikované svoje pozície a príslušnosť, ako by sme si to dnes možno predstavovali.47 Rozličné náboženské prúdy a hnutia dávali kresťanom pomerne
veľkú slobodu patriť k jednej, alebo druhej teologickej tradícii, alebo svoju
príslušnosť potajme meniť, ako tiež Jörg Frey hovorí: „už veľmi skoro existovali v Efeze skupiny Ježišových nasledovníkov rozličného razenia…“.48
Kresťania v Efeze mohli žiť v tejto rôznorodosti a svoju príslušnosť
k jednotlivým skupinám meniť. To znamená, že slobodne mohli prejsť od
Pavla k Jánovi, konvertovať opačným smerom, alebo patriť rovnako ku
obom (či ešte do ďalšej skupiny – napríklad do synagógy). Potom, ako
hovorí Reinhold Bernhardt „príslušnosť k viacerým náboženským odvetviam mohla vzniknúť ako reakcia na medzináboženskú životnú situáciu. To,
či niekto chce žiť a byť zapojený do viacerých náboženských tradícií, závisí
na jeho rozhodnutí.“49 V tomto prípade ale musia jánovskí maloázijskí
45
Jörg FREY, Von Paulus zu Johannes. Die Diversität „christlicher“ Gemeindekreise und die
„Trennungs-prozesse“ zwischen der Synagoge und den Gemeinden der Jesusnachfolger in
Ephesus im ersten Jahrhundert, in: Clare R. ROTHSCHILD – Jens SCHRÖTER (eds.), The Rise and
Expansion of Christianity in the First Three Centuries of the Common Era, WUNT 301, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, 235–278, tu: 240.
46
Určite nie je náhoda, že prvý z nebeských listov smeruje práve do cirkevného zboru
v Efeze (Zj 2,1–7)
47
Porovnaj Jan DOCHHORN, Ist die Apokalypse des Johannes ein Text des Christentums der
Asia? Einige Überliegungen, in: Clare R. ROTHSCHILD – Jens SCHRÖTER (eds.), The Rise and
Expansion of Christianity in the First Three Centuries of the Common Era, Tübingen, Mohr
Siebeck, 2013, 299–323.
48
Jörg FREY, Von Paulus zu Johannes, 246.
49
R. BERNHARDT, Die Ausbildung religiöser Mehrfachzugehörigkeit als eine Form von Konversion? in: CH. LIENEMANN – PERRIN/ W. LIENEMANN (Hrsg.), Religiöse Grenzüberschreitung.
Studien zu Bekehrung, Konfessions- und Religionswechsel, StAECG 20, Wiesbaden, Harras-
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kresťania strpieť proti svojej konverzii, alebo novej cirkevnej príslušnosti50
výčitku, že hoci preskúšali nového „apoštola“ a zistili, že je klamár (2,2),
napriek tomu (alebo možno práve preto) opustili prvú lásku (2,4). Znamená
to obvinenie kresťanov, ktorí opustili svoje pevné apokalyptické pozície
a pripojili sa k umiernenejšiemu pavlovskému smeru? Alebo je táto kritika
namierená proti jánovským kresťanom, ktorí chceli byť čoraz apokalyptickejší a prijali medzi seba nepokojného, ešte radikálnejšieho potulného
apokalyptika? Ani jedna z možností nie je vylúčená. V súčasnosti nám
z tohto textu vyplýva len to, že medzi radikálnymi kresťanmi očakávajúcimi
skorú odplatu voči svojim nepriateľom, a umiernenými kresťanmi, ktorí túžili po zmierení, panovalo vnútorné napätie, pričom kresťania boli vo svojej
identite alebo teologickej príslušnosti značne flexibilní. Je však nesporné, že
hlavné tendencie Apokalypsy poukazujú na stav núdze, v ktorej dominuje
súrnosť a zhon.
Inou otázkou je, či táto apokalyptická orientácia maloázijských zborov
bola pri svojom zrode inšpirovaná skôr židovskými, alebo helenistickými
podnetmi, alebo: Odkiaľ sa vzali tieto apokalyptické zámery Jánových
videní? Podľa môjho názoru sú tieto motívy prevzaté zo židovskej apokalyptiky,51 ktorá bola veľmi pomstychtivá a agresívna. Vizionár Ján však dal
tomuto apokalyptickému smerovaniu medzi kresťanmi apoštolskú autoritu
prostredníctvom svojho Zjavenia. Tým pádom ju môžeme nájsť preferovanú
v maloázijskom prostredí ako osvedčený teologický smer, hoci nebola prijímaná všetkými maloázijskými cirkevnými zbormi.52
Bolo by teda nesprávne si myslieť, že v čase zostavenia Jánovho Zjavenia bola teológia celého maloázijského kresťanstva tak silno apokalypticky
orientovaná, ako nám to predstavuje kniha Zjavenia. S istotou môžeme povedať, že kresťanstvo toho času – aj v rámci jednotlivých teologických škôl,
ako bola napríklad pavlovská,53 alebo jánovská – bolo teologicky veľmi
polarizované, viac ako sme si doteraz mysleli. A takúto istú situáciu nájdeme aj vzhľadom na otázku zmierenia. Priamo v Apokalypse môžeme
sowitz Verlag, 2012, 166–192, tu: 169.
50
R. BERNHARDT, Die Ausbildung religiöser Mehrfachzugehörigkeit, 170.
51
Porovnaj L. T. STUCKENBRUCK/ M. D. MATHEWS, The Apocalypse of John, 1Enoch, and the
Question of Influence, in: J. FREY/ F. TÓTH/ J. A KELHOFFER (Hrsg.), Die Johannesapokalypse.
Kontexte–Konzepte–Rezeption, WUNT, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, 191–234.
52
Porovnaj David FRANKFURTER, The Legacy of Jewish Apocalypses in Early Christianity: Regional Trajectories, in: James C. VANDERKAM – William ADLER (eds.), The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christianity, CRINT 4, Assen-Van Gorcum, Mineapolis – Fortress
Press,1996, 129–200, tu: 131–132.
53
Porovnaj napríklad J. R. ASHER, Polarity and Change in 1Corinthians 15, HUTh 42, Tübingen, Mohr Siebeck, 2000. Polarita vnútri raného kresťanstva nie je žiadnym prekvapením.
Podobná sa náchádza aj v iných antických náboženských hnutiach a v starovekých myšlienkových a filozofických systémoch, napríklad v Aristotelovej Metafyzike, medzi stoikmi
alebo u Platóna; porovnaj J. R. ASHER , Polarity, 176–201.
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vidieť, že spomienka na utrpenie a krv mučeníkov bola veľmi silná a že
tieto apokalyptické skupiny nechceli na to zabudnúť.54 „Organizátorom“ tu
bol Ježiš, ktorý vykonanie spravodlivosti neprenechal cirkvi, ale rozhodol
sa, že ako Pán dejín ho uskutoční sám.
Zhrnutie (Dôsledky vyplývajúce pre súčasnosť)

Cirkev sa vyvíja a v jej vnútri môžeme nájsť rozličné duchovné, či teologické tendencie a prúdy, ktoré sú závislé na čase, spoločnosti, duchovnej klíme, sociálnych problémoch, náboženskom vákuu, alebo synkretizme,
a ktoré ju pozitívne, alebo negatívne ovplyvňujú.
Jednota cirkvi nie je založená na jedinej náuke, či dogmatickom uniformizme, ktorý by predpísala určitá skupina, ale spočíva v dynamike viery
ako následku osobných a samostatných názorov jednotlivých kresťanských
skupín, či prúdov.
Cirkev musí preto rátať s tým, že v priebehu dejín sa čas od času prihodia aj také udalosti, na základe ktorých sa budú v cirkvi rozličné teologické
témy preferovať, alebo až preháňať (napr. entuziazmus, pneumatológia,
diakonia, parúzia, apokalyptika, alebo asketizmus)
Konverzia je možná aj v rámci cirkvi. V rozličných časoch môžu jednotliví kresťania prejavovať zvýšené sympatie ku niektorému z teologických
smerov. Taktiež je možno vyjadriť rozličné teologické dôrazy rozličným
spôsobom.
Aj cirkvi hrozí nebezpečenstvo, že si bude pestovať a preháňať túžbu po
pomste a svojvoľnej odplate. Súvisí to so všeobecnou ľudskou tendenciou
radšej súdiť, prenasledovať a šikanovať, pamätať na zlé, než odpustiť,
zmieriť sa a zabudnúť.
Je stálou úlohou cirkvi upokojovať rebelov a radikálov. K tomu je vždy
najlepšou metódou vedľa dobrej komunikácie láska. Všetky ostatné metódy
môžu zanechať veľké rany.
Cirkev by mala pevne veriť, že jej dejiny sa realizujú v historickom
procese a vývoji, v ktorom hrajú úlohu mnohé komponenty. Cirkev o nich
ani nemusí vedieť. Najdôležitejšou vecou pre cirkev je, aby bez ohľadu na
to, či svojim dejinám rozumie, alebo nie, vedela, že „eschatologické víťazstvo má isté – pretože Boh je Pánom dejín a to aj tých temných období“.55
Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich PERES, PhD.
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Stefan ALKIER, Leben in qualifizierter Zeit. Die präsentische Eschatologie des Evangeliums
von römischen Novum Saeculum und die apokalyptische Eschatologie des Evangeliums vom
auferweckten Gekreuzigten, in: Zeitschrift für Neues Testament 12 (2008), 20–33, tu: 29.
55
J. FREY, Was erwartet die Johannesapokalypse?, 551.
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Abstrakt

V súčasnosti sú podrobované kritike nielen misijné stratégie 20. storočia, ale
aj používanie samotného pojmu stratégia pri objasňovaní podstaty misijného
poslania cirkvi. Tento diachrónny pohľad nám pomáha kriticky sa zamyslieť
nad v súčasnosti používanými metódami práce v domácej a zahraničnej
misijnej práci. Ich komparácia s metódami práce v minulosti osvetľuje použiteľnosť niektorých konkrétnych postupov v jednotlivých historických obdobiach a ukazuje nám, ako sme sa poučili z chýb predchádzajúcich misijných pracovníkov. Teoretickým východiskom pri hodnotení misijných
stratégií sú biblické základy misie, charakteristika základných princípov
a cieľov misijnej práce, ako aj dôraz na obsah kázaného evanjelia. Tieto
oporné body by nám mali poslúžiť na zhodnotenie moderných misijných
stratégií nielen z pohľadu efektívnosti, ale aj z pohľadu ucelenosti a pravdivosti.
Kľúčové slová: stratégie a metódy misijnej práce, obsah evanjelia v misii,
kontextualizácia.
Abstract

Today, not only the missionary strategies of the 20th century are criticized, but even the use of the term strategy in clarifying the nature of mission of the church. This diachronic view helps us to a critical reflection the
currently used methods used in domestic and foreign missionary work.
Their comparison with the methods used in the past, shows the applicability
of some specific practices in different historical periods and shows us how
we have learned from the mistakes of previous missionary workers. The theoretical basis in evaluating the missionary strategies are biblical foundations
of mission, characteristic of basic principles and goals of missionary work
and the emphasis on the content of the preaching of the gospel. These reference points should help to assess the modern missionary strategies not only
in terms of efficiency but also in terms of consistency and honesty.
Keywords: strategies and methods of missionary work, content of the
Gospel in mission, contextualizing.
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1. Stratégie a metódy misijnej práce

Stratégie misijnej práce jednotlivých denominácií, cirkevných zborov,
misijných organizácií a v neposlednom rade jednotlivcov samotných, pozostávajú z viacerých metód. Misia ako poslanie cirkvi realizované prostredníctvom evanjelizácie, vyučovania a diakonie1 má teda v praxi rôzne podoby
a formy.
1.1 Kritika pojmu „stratégia“

Aj napriek dôrazu na základné prvky misijnej práce opísané v Novom zákone, napríklad prezentáciu kráľovstva Božieho a život z viery v Božie
slovo v osobnom vzťahu s Ježišom – súčasná misia môže mať tendenciu
fungovať vo viacerých oblastiach na základe sekulárneho myslenia. Môže
sa to týkať komplikovaných teórií kontextualizácie evanjelia v snahe priblížiť zvesť evanjelia prostredníctvom porozumenia a stotožnenia sa s cieľovou kultúrou. Nechceme však spochybniť klasickú „inkarnačnú“ misiu,
ktorá zdôrazňuje potrebu priblíženia sa k ľuďom, ktorým chceme evanjelium zvestovať. Súčasná diskusia v teológii misie prebieha na poli
medzináboženského dialógu, zdôrazňuje sa potreba porozumenia iných systémov viery. V misijnej praxi sa kladie dôraz na horizontálny rozmer
kresťanského života, pri plánovaní misijnej práce sa uprednostňujú sociálne,
vzdelávacie rozvojové projekty.
V tomto zmysle je zaužívaný pojem stratégia predmetom kritiky zo
strany fundamentálnych kresťanov, pokiaľ je používaný na popis univerzálne platného súboru metód evanjelizácie a následnej práce, ktoré nachádzajú
automaticky odozvu u cieľovej skupiny. Napriek tomu môžeme vnímať
legitimitu konkrétnych cieľov a súborov metód práce v misii.
Uvediem jeden príklad: Organizácia Wycliffe2 zameraná na preklad
a používanie Biblie má partnerskú organizáciu SIL zameranú na lingvistický výskum nevyhnutne predchádzajúci prácu na samotnom preklade. Metódy ich práce tvoria spolu stratégiu misijnej práce založenú na viere v moc
Božieho slova. Svoju úlohu vidia v pomoci cirkvi napĺňať jej poslanie
priniesť Božie slovo všetkým národom v ich rodnom jazyku. Obsahovo
relevantné činnosti, ktoré sú súčasťou misijnej práce, tak tvoria jednotnú
misijnú stratégiu organizácie. Definíciou misijnej stratégie sa zaoberali
viacerí autori, pričom sa vo všeobecnosti považuje za jej hlavnú náplň
plánovanie budúcej činnosti a jej komponentov a v budúcnosti prebiehajúcich procesov misijnej činnosti. plánovanie je proces, ktorý má byť podľa

1
2

REIFLER , H. U., Kresťanská misia na prelome tisícročí. Levice, JPK, 1998. s. 90.
http://www.wycliffe.sk/
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biblických východísk misie riadený Duchom svätým, na čo máme v Novom
zákone viacero príkladov (napr. Sk 8,29).
1.2 Kritika metód misijnej práce

Moderná misiológia sa zaoberá do značnej miery strategickým plánovaním
misijnej činnosti cirkvi, reflektujúc biblické svedectvo a prax. Patrí sem štúdium kultúrnej antropológie a sociológie, stanovenie si hlavného cieľa pri
vytváraní misijnej stratégie cirkevného zboru, učenícke programy, masmediálna komunikácia (využitie médií v evanjelizácii) atď. Ciele a metódy
misijnej práce majú byť podriadené Božej suverenite, rozvíjané v očakávaní
na Božie vedenie.3 Nie sú totiž priamym nástrojom práce Ducha Svätého.
To neznamená, že realizácia konkrétnych projektov nie je legitímna.
S cieľom zasiahnuť evanjeliom konkrétnu komunitu v Sabinove4 bol vybudovaný bohoslužobný priestor s miestnosťami na prácu s deťmi, zabezpečila sa aparatúra adekvátna potrebám tradičnej rómskej hudby, ktorou prezentujú na bohoslužbách a evanjelizačných koncertoch kresťanské piesne,
keďže hlavný prekladateľ Nového zákona do rómskeho jazyka je starším
tohto cirkevného zboru, boli im poskytnuté výtlačky Božieho slova za zvýhodnenú cenu pre potreby evanjelizácie, na akciu odovzdávania prekladu
boli pozvaní Rómovia z celej komunity a okrem samotného programu bolo
pripravené bohaté občerstvenie atď. Nemôžeme však na základe prepracovaného strategického plánovania očakávať automaticky, že bude pôsobiť
Božia moc v srdciach ľudí, ktorá ich privedie ku konverzii a spaseniu. Biblický pohľad na spasenie nám nenecháva miesto na predpoklad, že je možné
vymyslieť nový univerzálny systém misijnej práce, ktorý bude prinášať rovnaké výsledky v rozdielnom prostredí a čase.
V opačnom spektre môžeme vidieť kritiku metód pred-evanjelizácie,
evanjelizácie a učeníctva konkrétnych kresťanských hnutí, ktoré vo svojej
teológii očakávajú pôsobenie Ducha svätého v evanjelizácii. Ku kritike
metód misijnej práce vychádzajúcich z teológie prosperity sa pripája dokument Lausanského hnutia pre svetovú evanjelizáciu – Vyhlásenie z Atibaie
(2014)5, ktoré nadväzuje na Cape Town dokument z roku 2010.
Autori sa v závere pýtajú: „Aké sú biblické zdroje pre rozvoj kresťanskej antropológie, ktorá je zodpovedná za emócie, náboženské skúsenosti,
pocity a myšlienkové pochody ľudí a komunít v mnohosti ich súvislostí?“
Jeden zo zakladateľov hnutia, anglikánsky teológ John Stott, sa pokúsil
zmieriť stanovisko evanjelikálnych a liberálnych kresťanov v Svetovej rade
cirkví, keď označil evanjelizáciu aj sociálnu činnosť za neoddeliteľné súčas3

Tradičné chápanie disciplíny misiológie je rozvíjané a prezentované na: http://www.missiology.org – Missiology.org
4
http://www.acs-sabinov.sk/
5
http://www.lausanne.org/content/statement/atibaia-statement?lang=en
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ti misie (1992), vychádzajúc zo štúdia Božieho charakteru a učenia a služby
Ježiša Krista. Misia cirkvi sa podľa neho musí podobať tej Ježišovej, keďže
Ježiš posiela svojich učeníkov tak ako Otec poslal Jeho (Jn 17,18).6 Dostávame sa tak ku základnému problému biblickej stratégie misijnej činnosti
cirkvi, ktorou je plánovanie s ohľadom na celistvosť a pravdivosť komunikovanej zvesti evanjelia.
2. Obsah evanjelia v misii

Vzhľadom na neprehľadnosť metód misijnej práce používaných v súčasnosti, musíme sa pri ich hodnotení zamerať na ich legitimitu z pohľadu Božieho
Slova. Preformulovanie kresťanskej zvesti v snahe budovať mosty v predevanjelizácii môže priniesť opačný efekt, kedy následná zvesť stratí svoj pôvodný obsah a dôraz. Klasickým stručným vyjadrením obsahu zvesti evanjelia je známy citát z evanjelia Jána 3,16. Soteriológia je nosným komunikovaným konštruktom. Obsahom evanjelia sú pravdy, ktoré poznáme
z Apoštolského vyznania viery. Ospravedlnenie z viery v Ježiša Krista,
zmierenie s Bohom a obnovenie v Duchu svätom sú kľúčové fakty dobrej
zvesti. Misijní pracovníci by si mali klásť opakovane otázku, či obsah nimi
komunikovanej zvesti zahŕňa základné pravdy evanjelia.
2.1 Kritika obsahu evanjelia vychádzajúceho z rôznych paradigiem

Významný vplyv na teológiu misie rozvíjanú v konkrétnych oblastiach má
komunikácia s inými náboženstvami a medzináboženský dialóg. Teologické
konštrukty vyplývajúce z tohoto dialógu majú priamy vplyv na teológiu
misie. Dôležitým reprezentantom exkluzivistickej paradigmy je Lesslie
Newbigin, ktorý sa zaoberá logikou misie a kontextualizáciou zvesti evanjelia v pluralistickej spoločnosti.7 Podľa inkluzivistického prístupu budú
spasení kajúci pohania, a to buď napriek svojmu náboženstvu, alebo skrze
svoje náboženstvo. Táto pozícia si napriek otvorenosti voči iným náboženstvám zachováva základy kristocentricity. Inkluzivizmus sa dá charakterizovať ako stredná cesta medzi exkluzivizmom a pluralizmom, ktorá sa presadila jednak v protestantizme a evanjelikalizme8, ako aj v katolicizme po II.
Vatikánskom koncile. Niektorí autori sa zamerali na tých, ktorí nie z vlastnej viny, nepočuli evanjelium, takže normatívne pochopenie evanjelizácie je
rozhodujúce. Hlavným cieľom misie nie je konverzia, ale objavenie (odhalenie) Krista vo vlastnej náboženskej tradícii. Podľa Sandersa môže človek
6

ČERNÝ, P., Holistická misie Johna R. W. Stotta, in: Teologické texty, č. 3, roč. 23, 2012, s.
126–129.
7
NEWBIGIN , L., The Gospel in a Pluralist Society, Grand Rapids, Eerdmans, 1989.
8
Clark PINNOCK, Norman ANDERSON a John SANDERS.
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„prijať dar spasenia bez poznania darcu alebo presných vlastností daru.“9
Pinnock definuje ako spásonosnú vieru v Boha, nie poznanie presného
množstva základných informácií.10 Optimistický pohľad na hriešnu ľudskú
prirodzenosť a dôvera v ľudské svedomie je podľa nás najvážnejším problémom pozície, ktorá rôznym inkluzívnym spôsobom vysvetľuje postavenie
príslušníkov iných náboženstiev. Teórie smerujúce ku inkluzivistickej paradigme problematizujú výlučnosť Krista ako prostredníka spásy, čo má nezanedbateľný dopad na teóriu misie a misijnú prax.
Tillich považuje misiu za celosvetovú činnosť cirkvi, skrze ktorú sa latentná cirkev mení na cirkev zjavnú. Stimulom misie teda nie je nepokoj
kvôli dušiam, ktorým hrozí večné zahynutie, pokiaľ nebudú oboznámené
s obsahom evanjelia, cieľom misie dokonca nie je podľa Tillicha konverzia,
ale dialóg. Zastáva koncept všeobecných dejín spásy, verí teda v univerzálnu spásu, ktorá však zahŕňa záchranu ako uzdravenie rôznej úrovne. 11
Marek Říčan upozorňuje na potrebu rozlíšenia spásy ako pomoci od zlého
a spasenia ako návratu k Bohu, ktoré nie sú podľa neho v systematickej teológii Paula Tillicha dostatočne rozlíšené.12 Legitimita misie je výrazne
problematická pre stúpencov pluralistickej paradigmy, ktorá smeruje k univerzálneji teológii. Pre mnohých súčasných teológov je pluralizmus otázkou
alternatívy prístupu k medzináboženskému dialógu. Avšak všeobecný soteriologický cieľ, o ktorý sa snažia všetky náboženstvá, nie je na základe tohoto prístupu jedinečný v žiadnom z náboženstiev.13 Kresťanská viera sa tak
javí len ako jedna z možností. Vlna nespokojnosti s čistým relativizmom sa
prejavila aj v radoch pluralisticky orientovaných teológov, niektorí kritizovali radikalitu v oblasti kristológie. Nasledujúci postkonzervativizmus je pre
konzervativizmus to isté ako postliberalizmus pre liberalizmus, oba smery
sa snažia prekročiť hranice a zachovať pozitíva predchádzajúcich modelov.
Podstatu kresťanstva nevidia v dogmatike, ale v naratívne konštruovanej
skúsenosti. Medzi zdroje teológie zahŕňajú okrem Biblie kresťanskú tradíciu, kultúru a aktuálnu skúsenosť. Napríkald McLaren upozornil na potrebu
modifikácie evanjelia v rôznych časových obdobiach a kultúrach.14 Pannikar, Buber a ďalší rozpracovali v oblasti novodobej filozofie jazyka, soci9
SANDERS, J., No Other Name: An Investigation Into the Destiny of the Unevangelized, Grand
Rapids, Eerdmans, 1992, s. 255.
10
PINNOCK, Clark, A Wideness in God’s Mercy: The Finalty of Jesus Christ in a World of Religions, Grand Rapids, Zondervan, 1992, s. 158.
11
TILLICH, P., Systematic Theology III., Chicago, University of Chicago Press, 1963. s. 141–
143.
12
ŘÍČAN, M. Paul Tillich a spasení nekřesťanů, in: Evanjelikálny teologický časopis, 2/2005
Ročník IV, s. 56–59.
13
Napr. OLKHOLM, D. – PHILLIPS, T. R. (eds.), Four Views on Salvation in a Pluralistic World,
Grand Rapids, Zondervan, 1996, s. 17.
14
MCLAREN, B. L., A New Kind of Christian: A Tale of Two Friends on a Spiritual Journey,
San Francisco, Jossey-Bass, 2001, s. 159.
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ológie náboženstva a kultúrnej antropológie rozličné východiská pre možnosti a obmedzenia komparácie náboženstiev.15 Súčasťou súčasnej postmodernej kultúry je filozofický pluralizmus, ktorý zásadne popiera jestvovanie
akejkoľvek nezávislej pravdy, ktorá by bola pochopiteľná a prístupná
ľuďom z rôzneho historického a kultúrneho pozadia.16 V takomto svete je
každý náboženský pluralizmus nedostatočný. V postpluralizme je zvestovanie síce legitímne, ale ako súčasť nejasne definovaného dialógu, v ktorom
sme ochotní počúvať svedectvo ostatných a byť v jeho procese inšpirovaní,
obohatení. Dialogický postpluralizmus17 ponúka dialóg ad hoc umožňujúci
vzájomné obohatenie a je predpokladom následného zvestovania. Teologický vývin nás však upozorňuje na potrebu zodpovedného prístupu ku teológii
dialógu, ako aj ku skúmaniu vzájomného vzťahu dialógu a zvestovania. Exkluzívne nároky sú nepostrádateľnou súčasťou samotného náboženstva.
Tradičná evanjelikálna teológia, v minulosti aj dnes, kladie dôraz na trojicu
v misii a kristologickú dimenziu misie. V súčasnom svete, ktorý podporuje
jednotu, toleranciu a pokoj sa nám môžu javiť kresťanské dogmy stanoviskami prinášajúcimi rozdelenie. Avšak viera, že všetky náboženstvá vedú ku
rovnakej nádeji je z biblického pohľadu scestná. Tradičná evanjelikálna
misiológia bráni svoje stanoviská nasledovnými tvrdeniami: elementy pravdy v nekresťanských náboženstvách nestačia ku spaseniu a výlučnosť spasenia je v Ježišovi Kristovi.
3. Príklady misijných stratégií v SR a v ČR

V nasledujúcej časti si krátko opíšeme niektoré metódy domácej misijnej
práce v zboroch evanjelikálnych cirkvi u nás a v Českej republike, ktoré reprezentujú rôznorodosť prístupov v súčasnosti. Evanjelizácia v domácom
prostredí zahŕňa podľa Wintera a Kocha18 typ evanjelizácie nominálnych
kresťanov a nekresťanov v domácej kultúre. Vzhľadom na misijnú prácu
s rómskou komunitou sa problematika dotýka aj zakladanie zborov
v jednom regióne, ale s rozdielnou kultúrou zvestovateľov evanjelia a jeho
prijímateľov.

15

LAPIDE, P. – PANIKKAR, R., Míníme téhož Boha? Praha, Vyšehrad, 2003, s. 13–14.
HANES, P.,Postmoderné problémy a ich riešenie v Starej zmluve, in: Evanjelikálna teológia
v postmodernom prostredí, Zborník z ved. teol. konferencie s medz. účasťou, Banská Bystrica, ZEC, 2001, s. 62–73.
17
HOŠEK, P., Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství, Praha, Návrat domů,
2005, s. 107.
18
WINTER, R. D. – KOCH, B. A., Finishing the Task: The Unreached Peoples Chalenge, in:
WINTER, R. D. – HAWTHORNE, S. C., Perspectives on the World Christian Movement A Reader,
Pasadena, CA, William Carey Library, 2009, s. 531–546.
16
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SR

Zbor Bratskej jednoty baptistov v Jelšave (kazateľ Mgr. Timotej Hanes)
– príkladom misijnej aktivity je diskusný klub v Mestskom múzeu v Jelšave, ktorý zorganizoval študent KTaK Mgr. Richard Nagypal. Dňa 19. 4.
2013 prebehla diskusia na tému „Učí Nová zmluva, že Peter bol prvý
pápež?“ s diskutujúcimi, ktorými boli katolícky kňaz PaedDr. Marián Feledi
a kazateľ Cirkvi bratskej ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD., uvedený študent
viedol diskusiu ako moderátor. Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie. Obdobné diskusné kluby študenti KTaK PF organizujú aj v priestoroch
Univerzity Mateja Bela.
Zbor Cirkvi Bratskej v Žiline (kazateľ Ing. Tibor Máhrik) – KECY
kluby zamerané na deti a mládež (videá, koncerty a diskusie na rôzne témy)
a KECY English Camp počas leta (tábor pre deti).
Zbor Apoštolskej cirkvi v Novom meste nad Váhom (kazateľ Jozef
Gabovič) – Zborová stanica a Spoločenstvo PRÍSTAV Piešťany, OZ Viva
Network Slovensko (práca s rodičmi a deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálno-misijná práca). Jedná sa o aktivity, ktoré sú zamerané na
holistickú misiu.
Zbor Apoštolskej cirkvi v Poprade (kazateľ Mgr. Ján Ševčík) – OLÚP
Predná Hora – vyučovanie s drogovo závislými, misijná práca v rómskych
komunitách v obciach Bystrany, Žehra, Richnava, Krompachy (prevencia
drogových závislostí – prednášky a rozhovory).
Zbor Apoštolskej cirkvi v Košiciach (hlavný kazateľ Mgr. Ján Liba) –
sociálna a misijná práca s rómskou komunitou na Luníku IX. a v Sabinove,
participácia na preklade Novej zmluvy do rómskeho jazyka (preklad zabezpečovala organizácia The Word for the World Bible Translators, participoval aj zbor Cirkvi Bratskej v SR v Hermanovciach nad Topľou a v Soli).
ČR

Zbor Apoštolskej cirkvi vo Velkom Meziříčí (kazateľ Bc. Tomáš Hasmanda) – pravidelné stretnutia pre manželov (pastorácia) a Royal Rangers
(kresťanský skauting pre deti a mládež).
Zbor Apoštolskej cirkvi v Třinci (kazateľ Mgr. Jan Měrka) – misijná
práca prostredníctvom mládežníckych akcií spojených so športovým, kultúrnym programom a občerstvením.
Zbor Jednoty bratskej v Novém Městě pod Smrkem (kazateľ Mgr.
Martin Bukovský) – misijná práca realizovaná prostredníctvom metódy organizovania Kurzov Alfa (reprodukované kázania nahradené kázňami J.
Selnekoviča, študenta teológie na KTaK).
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Zbor SCEAV Ostrava–centrum (kazateľ Mgr. Pavel Taska) – misijná
práca prostredníctvom detského klubu, na ktorý sú pozývané deti z mesta
Ostrava a okolia.
Reprezentatívna vzorka poukazuje na metódy misie zamerané na deti
a mládež, rodiny a sociálne vylúčené komunity. Holistická misia je na základe nášho dlhodobého výskumu dominantnou stratégiou a cirkevné zbory
na Slovensku a v Čechách využívajú rôznorodé metódy práce na oslovenie
marginalizovaných skupín spoločnosti – deti a mládež na uliciach, rozpadávajúce sa manželstvá, sociálne znevýhodnené komunity a pod. Podľa Hoška19 je nebezpečenstvom, že cirkev bude iba odpovedať na požiadavky ducha doby ako poskytovateľ spirituálnych zážitkov. Rovnako tak považujeme
za nebezpečné orientovať celé misijné úsilie málopočetných evanjelikálnych cirkevných zborov na sociálne projekty, ktoré by neobsahovali aj kérygmatický prvok. História dialógu Svetovej rady cirkví (SRC) o mieste
zvesti evanjelia v misii nás utvrdzuje v tom, že je to opakovane sa vynárajúca dôležitá otázka. Celkovo sa moderné misijné stratégie zameriavajú na zakladanie cirkevných zborov, budovanie vodcov cirkvi a ich kontinuálne
vzdelávanie, stratégie zamerané na rast cirkvi a na mapovanie spoločenskokultúrnej situácie prijímateľov evanjelia.20 Využívajú pri tom rozličné metódy evanjelizácie, nezanedbávajúc ani verejné kázanie evanjelia a využitie
masmédií. Otázkou zostáva, nakoľko je výber nosných metód v jednotlivých cirkevných zboroch vyvážený, biblicky podložený a či majú pracovníci zapojení do práce dostatočnú prípravu a prostriedky na ich realizáciu.

PaedDr. Viktória ŠOLTÉSOVÁ, PhD.

19

HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Jihlava, Mlýn,
2012, s. 81.
20
Stručná história rozvoja misijných stratégií je zaznamenaná napríklad v publikácii: TERRY,
J. M. – PAYNE, J. D. Developing a Strategy for Missions. A Biblical, Historical, and Cultural
Introduction. Encountering Mission Series, Grand Rapids, MI, Baker Academic, 2013.
V slovenskom jazyku máme k dispozícii titul: BOSCH, D. J., Dynamika kresťanskej misie, 2.–
3. diel, Praha, SCMS, 2010.
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Misia tesalonického zboru ako príklad apoštolskej
misie
Hajnalka RAVASZ
Abstrakt

Základom výskumu pre začiatky Pavlovej misie je jeho prvý list Tesalonickým. Z listu sa dozvieme o predmete zvestovania evanjelia a o príkladnom
živote misionárov v tomto prostredí. 1Tes nevyzdvihuje len misijný spôsob
Pavla, ale podáva správu i o tom, ako sa tesalonickí kresťania stali príkladom pre oblasť Mecedónska a Achájska. Pavol nevyzýva Tesaloničanov
k nasledovaniu, ale s epideickou rétorikou vyzýva ich, aby spomínali na
hodnoty (nasledovania), čo už v živote zboru prinášalo svoje prvé ovocie.
Ale ako sa stali tesalonickí kresťania príkladom? V čom spočíva ich „typos“
(„predobraz“), čo má byť príkladom pre ostatné zbory? Na tieto otázky
hľadám odpoveď v exegézi textu 1Tes 1,6–8, ktorý môže aj ľuďom 21.
storočia pomáhať, aby sme znovu premýšľali nad misijnou výzvou Pána cirkvi a kladli si kritické otázky, ako napr.: či misijný spôsob prvých kresťanov je stále platný aj pre dnešnú prax, či je možné ho prevziať a kde sú hermeneutické hranice textov pre súčasnú misijnú činnosť cirkvi? Význam nášho výskumu zasahuje aj do pedagogickej praxe, kde dnes celkom chýba pozitívne poňatie nasledovania dôveryhodných príkladov. Pedagógovia
odmietajú požadovať nasledovanie od žiakov alebo byť im príkladom, lebo
to by vraj prekážalo rozvoju dieťaťa ako indivídua a neinšpirovalo by ho
k novým, kreatívnym riešeniam problémov. V sociálnej psychológii A. Bandura skúma kritéria nasledovania. Podľa nich je možné popísať misiu apoštola Pavla v Tesalonikách a misijnú činnosť tesalonického zboru v gréckom
svete. Už v antike bolo veľmi dôležité, aby zvestované slovo a činy zapadali
do seba. Samozrejme, aj emocionálna stránka vzťahu hrá v otázke nasledovania dôležitú úlohu. Jeho veľmi dôležitým komponentom je uchovanie príkladov v pamäti. Preto záver pozorovania príkladov by mal viesť k vlastnému nasledovaniu vykonaných činov.
Kľúčové slová: 1. list Tesalonickým, Pavel, misia, nasledovanie, príklad,
sociálna psychológia, pedagógia.
Abstract

The 1st Letter to the Thessalonians presents the basis for the research of the
beginnings of the Pauline mission. This letter reports about the object of the
preaching and the exemplary life of the missionaries in their Graeco-Roman
Testimonium fidei 3 (2015), 45–54. ISSN 1339-3685
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surroundings. The emphasis does not lie only on the missionary means of
Paul, but the letter summarizes how the Thessalonian Christians became an
example for Macedonia and Achaea. Paul does not call the Thessalonians to
follow his example, but he wants them to remember their own imitation and
its success in Macedonia and Achaea. But how did the Thessalonian Christians become examples? What is the core of their “typos”? The answer for
these questions is to be found in the exegesis of the text of 1stThess 1,6–8
which can help to reexamine the missionary call of God for the 21st century
and to ask critical questions, e.g. whether the missionary means of the first
Christian congregations can still be used in our churches today and where
are the hermeneutical borders of the Biblical texts. The conclusions of this
research reach also into the pedagogical praxis with its lack of positive comprehension of examples. The Canadian Social Psychologist A. Bandura describes the criteria of imitation. The mission of Paul in Thessalonica and the
Thessalonian congregation in the Greek world can also be described by
these criteria, among which belong authenticity, analogue situation of the
missionaries and the convertites and their emotions.
Keywords: First Letter to the Thessalonians, Paul, mission, imitation, example, Social Psychology, Pedagogy.
Úvod

Základom výskumu pre začiatky Pavlovej misie je jeho prvý list Tesalonickým. Pavel píše tento svoj „pastoračný list“1 malému kresťanskému zboru
v Tesalonikách asi z Korintu v roku 50; bolo to asi štyri-päť mesiacov potom, čo opustil mesto a zbor, ktorý tam sám zakladal na druhej misijnej
ceste a kde strávil dlhšiu dobu. Z listu sa dozvedáme o predmete zvestovania evanjelia a o príkladnom živote misionárov v tomto veľkomestskom
prostredí na tepne Via Egnatia, kde rôzne pohanské kulty lákali ľudí k jeho
službám.2
Prvý list Tesalonickým nevyzdvihuje len misijný spôsob apoštola Pavla,
ale podáva správu aj o tom, ako sa tesalonickí kresťania obrátili od pohanských bohov. Sociologické štúdiá tesalonického prvokresťanského zboru
ukazujú, že členovia zboru pochádzali z chudobnej spoločenskej vrstvy (neelity), obyčajne bývali v podnájme3, poväčšine boli jednoduchými robotník1

„Parenetický list“ (MALHERBE, 1+2Thess, 78nn.; MALHERBE, 1Thess as a Paraenetic Letter,
1–26; MALHERBE, Exhortation in 1Thess, 238–256), „list útechy“ (BICKMANN, Kommunikation;
SMITH, Comfort One Another).
2
Zhrnutie o idoloch (modlách), ktoré sa vyskytovali v tej dobe v Tesalonikách a od ktorých
sa Tesaloničania obrátili, nájdeme napr. u BREYTENBACHa, Danksagungsbericht, 17–21.
3
ESLER, 1Thess, 1200.
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mi4 a poľnohospodárskymi nádenníkmi5. Obraz tohoto zboru v knihe Skutkov je pomerne vykreslený a sleduje Lukášov cieľ (Sk 17).
Exegetické poznámky

Tesalonickí kresťania sa napriek svojej jednoduchosti stali príkladom pre
celú oblasť Mecedónska a Achájska, teda pre celé Grécko.6 Pavol nevyzýva
Tesaloničanov k nasledovaniu, ale s epideickou rétorikou vyzýva ich, aby
spomínali na hodnoty (nasledovania), čo už v živote zboru prinášalo aj svoje
prvé ovocie. O tom čítame v 1Tes 1,6–8 takto:
6

Καὶ ὑµεῖς µιµηταὶ ἡµῶν ἐγενήθητε καὶ τοῦ κυρίου, δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν

θλίψει πολλῇ µετὰ χαρᾶς πνεύµατος ἁγίου,
7

ὥστε γενέσθαι ὑµᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ

Ἀχαΐᾳ.
8

ἀφ᾽ ὑµῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ µόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν

τῇ] Ἀχαΐᾳ, ἀ8 ᾽ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑµῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν,
ὥστε µὴ χρείαν ἔχειν ἡµᾶς λαλεῖν τι.
6 A vy ste sa stali našimi napodobňovateľmi a Pánovými, potom, čo ste
prijali Slovo vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého,
7 čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku a Achájsku.
8 Lebo od vás sa šírilo Slovo Pána nielen v Macedónsku a Achájsku, ale na
všetkých miestach sa stala vaša viera v Boha známou, takže my už o tom nemusíme nič hovoriť.
Ako sa stali tesalonickí kresťania príkladom? V čom spočíva ich „typos“
(„predobraz“), čo má byť príkladom aj pre ostatné okolité zbory?
Na tieto otázky hľadám odpoveď v exegézi textu 1Tes 1,6–8, ktorý môže
aj ľuďom 21. storočia pomôcť, aby sme mohli znovu premýšľať nad misijnou výzvou Pána cirkvi a kládli si kritické otázky, ako napr.: či misijný spôsob prvých kresťanov môže byť stále platný aj pre dnešnú prax, či je možné
ho prevziať a kde sú hermeneutické hranice textov pre súčasnú misijnú činnosť cirkvi?
4

HOCK, Social Context, 31–47; Vos, Church and Community Conflicts, 154.
SCHÖLLGEN, Sozialstruktur?, 73.76.
6
Grécko pod rímskou vládou bolo spravované v dvoch samostatných provinciách, v Makedónii (146 pr. Kr. sa stala rímskou provinciou) a v Acháji (samostatnosť získala len za čias
Augusta v r. 27 pr. Kr., predtým bola podriadená makedonskému prokonzulovi ešte pod
menom Hellas: HOLZ, 1Thess, 51).
5
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Odsek 1Tes 1,6–8 stojí v širšom kontexte veršov 2–10, ktorý sa dá definovať ako predĺžené vďakyvzdanie podľa epistolografických znakov. Funkcia tejto úvodnej časti listu spočíva v posilnení vzťahu misionárov a veriacich tesalonického zboru.
V. 6: Tesaloničania sa stali vzorom napodobňovaním apoštola Pavla
a Pána. Koreň slova mi,mhsij nájdeme najprv v literatúre 6. storočia pr. Kr.
v zmysle „imitovať“, „napodobňovať“ alebo – prepáčte za vulgarizmus –
„opičiť“, t. j. robiť to, čo človek videl u ostatných.
Pavel nereferuje len jednoducho o tom, čo sa stalo v minulosti, ale
akcentuje a aj interpretuje to. V tomto verši nevyzýva k nasledovaniu, ale
v oznamujúcej indikatívnej vete čítame o napodobňovaní, ktoré sa už
uskutočnilo.7 Cieľom tejto formy je, aby misionár upevnil vieru a podporoval rovnaké správanie aj v budúcnosti.8
Ale čo napodobňovali kresťania v Tesalonikách? Napodobňovanie začínalo v určitom časovom bode, teda keď sa stali kresťanmi, čo naznačuje
aorist evgenh,qhte. Aorist particípia dexa,menoi sa vzťahuje na akt viery, teda
na prijatie Slova Božieho. Tesaloničania napodobňovali svojich misionárov
v spôsobe prevzatia evanjelia vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého,
vo vernosti v núdzi.9 Zbor v Tesalonikách sa nestal nasledovníkom kvôli
tomu, že by imitoval vzor Pavla i Krista (hoci to tiež robil), ale preto, lebo
rovnaké zážitky sa im udiali.10 Pavel nepopisuje akési vedomé napodobňovanie, ale totožné podmienky utrpenia Tesaloničanov, ako ich Pavel a Kristus vo svojom tele zažili. V tomto zmysle sa stali vzorom pre zbory v Macedónsku aj Achájsku. Tesaloničania vstúpili skrze svoje zážitky do súženého
a osudového spoločenstva s misionármi a ich Pánom. Možno si asi ani neuvedomili, že sa stali napodobňovateľmi (2,14). Na to môže poukázať
i genitivus auctoris πνεύµατος. Radosť, čo Tesaloničania cítia, je dielo Ducha. Keď dajú miesto v srdci Duchu svätému, v tom napodobňujú misionárov.11
V. 7–8: Tesaloničania nielen napodobňovali Pavla a Krista, ale skrz ich
napodobňovanie sami sa stali vzorom, príkladom: τύποj. Etymologicky toto
slovo pochádza z gréckeho slovesa τύπτω, „biť“. V substantívnej forme
znamená „úder“, ktorý ponecháva razenie, odtlačok alebo dojem. Substantí7

Inak ako v 1Kor 4,16; 11,1 a Fil 3,17, kde ide o výzvu k nasledovaniu a napodobňovaniu
(imperativ).
8
GAVENTA, 1+2Thess, 16.
9
M. RYŠKOVÁ vidí v tomto verši „teológiu kríža“, hoci slovo „kríž“ alebo „ukrižovanie“ nie je
doslovne uvedené, ale Tesaloničania – podľa nej – skrze utrpenia pre evanjelium sú spojení
s Pánom, ktorý prijal kríž (RYŠKOVÁ, 1Tes, 51n.).
10
PATTE, Paul’s Faith, 132; por. WANAMAKER , 1+2Thess, 112; DODD, Paul’s Pradigmatic ‘I’,
212n.
11
HOLZ, 1Thess, 49n.
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vum τύποj znamená „to, čo je vylisované“, „lejárska forma“ alebo „útvar“,
„obrys“.
V 7. verši ide o vplyv zboru. Tesalonickí kresťania sa stali „vzorovým,
ovplyvňujúcim príkladom“. Slovo v jednotnom čísle zahrňuje do seba všetkých zborových členov. V čom spočíva „vzorový vplyv“ Tesaloničanov?
Oni sa nestali vzorom pre macedónskych a achájskych veriacich – ktorí
podľa Pavlovho vyjadrenia v nasledujúcom verši sú asi tí, ktorí uverili ako
výsledok príkladného kázania Tesaloničanov12 –, v prijatí Slova Božieho,
ale v tom, v čom spočíva aj ich napodobňovanie, teda v radosti Ducha
v mnohom súžení. Tesaloničania vyobrazujú pre ostatných veriacich čiastočne samotného Ježiša tým, že v súžení trpezlivo trpia.
Vo verši 8 sa Pavol obracia od vnútorného života tesalonického zboru
smerom navonok a informuje o misionárskej činnosti Tesaloničanov.13 Nie
je to prekvapujúce, že správy o viere Tesaloničanov sa rozšírili v Macedónsku a Achájsku, keď zvážime, že hlavnými mestami týchto provincií boli
Tesaloniky a Korint. To zodpovedá aj misijnej stratégii Pavlovej: on totiž
zakladal a posilňoval zbory v metropolách pre získanie celého okolitého
vidieku. Preto sa môže zmieniť o celej oblasti, i keď zatiaľ kresťanské zbory
fungujú len v ich centrách.14 To je jediné miesto v originálnych pavlovských
listoch, kde sa apoštol odvoláva na evanjelium ako na slovo Pána. Na ostatných miestach i v tomto liste je to vždy slovo Božie, ktoré má nadľudskú
silu. To ale neznamená, že by Pavel chcel postaviť svoje apoštolské kázanie
proti kázaniu Tesaloničanov, ale preto, že chce dať za príklad vieru Tesaloničanov, ktorá stojí za kázaním a môže byť príkladom pre ostatných veriacich.15

12

MALHERBE, 1Thess, 116.
T. HOLZ sa bráni myšlienke aktívnej misii tesalonického zboru, ako to predstavuje J. WARE
vo svojom článku o Tesaloničanoch ako misijnom zbore (WARE, Thess as a Missionary Congregation, 126–131). Myslí si, že evanjelium sa ozýva v tom, keď sa stane zrejmým, že Tesaloničania sa overili (HOLZ, 1Thess, 52).
14
HOLZ, 1Thess, 51.
15
MALHERBE, 1Thess, 117.
13
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Kritériá napodobňovania

Aké kritéria museli byť splnené, aby Pavel a Tesaloničania mohli byť
úspešní v misijnej činnosti? – Túto otázku chcem skúmať pomocou sociálno-kognitívnej teórie učenia kanadského sociálneho psychológa A. Banduru.16 Podľa pedagógov minulého storočia, tematika napodobňovania a nasledovania je považovaná za zaprášenú, nemodernú a vzory a príklady sú
odpísané ako trápne, ktoré mladých ľudí už nezaujímajú. Koncept príkladov
napodobňovania v európskej pedagógii je skrytý v tradícii kresťanstva. Preto si myslím, že v budúcnosti štúdium príkladov a nasledovaní v Biblii a teológii získa znovu väčší záujem v práci pedagógov a misionárov.
Kritériá napodobňovania sa dajú rozdeliť na dve veľké fázy: na štádium
prijímania-privlastňovania a na štádium vykonania. V prvom štádiu sa odohrávajú procesy sústredenia a pamäti. Aby sme mohli vybrať nejakú osobu
hodnú nasledovania, musí najprv vzbudiť a upútať našu pozornosť. Vzor
vzbudí záujem v tom prípade, ak medzi nasledovateľom a príkladom sa nachádza analógová situácia. Na to upozorňuje svojich študentov i Seneca,
aby filozofi, ktorí sa usilujú o to, aby spoločnosť prevzala ich príklad, musia
sa snažiť vytvoriť podobný životný štýl, aký má i ľud.17
I medzi Pavlom a Tesaloničanmi sa splnila podmienka analógovej situácie. Tesalonickí sa stali práve tak napodobňovateľmi Pavla a Krista, že
podobnú situáciu prenasledovania vydržali s rovnakou eschatologickou radosťou. A kvôli tomu, že macedónske a achájske zbory prežívali podobné
životné výzvy, príklad tesalonického zboru vzbudil ich záujem a upútal ich
pozornosť.
Nasledujúcou podmienkou procesu pozornosti je súlad slov a činnosti.
Ľudia, ktorých slová nekorešpondovali s ich činmi, už ani v antike neboli
pokladaní za nasledovaniahodných. Seneca na začiatku svojej zbierky listov
upozorňuje Lucilia na to, ako dôležité je, aby vždy preskúšal, či slová a činy
filozofov sa zhodujú alebo nie.18

16
BANDURA, Social Learning Theory. Základné dielo k učeniu napodobňovaním je: BANDURA,
Social Foundations of Thought and Action.
17
SENECA, Ep. 5,3–6 alebo 6,6: „Zenonem Cleanthes non expressisset, si tantummodo audisset: vitae eius interfuit, secreta perspexit, observavit illum, an ex formula sua viveret. Platon
et Aristoteles et omnis in diversum itura sapientium turba plus ex moribus quam ex verbis
Socratis traxit; Metrodorum et Hermarchum et Polyaenum magnos viros non schola Epicuri
sed contubernium fecit. Nec in hoc te accerso tantum, ut proficias, sed ut prosis; plurimum
enim alter alteri conferemus.“
18
SENECA, Ep. 1,4: „Interrogabis fortasse quid ego faciam qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue: quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat impensae. Non possum
dicere nihil perdere, sed quid perdam et quare et quemadmodum dicam; causas paupertatis
meae reddam. Sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad inopiam redactis: omnes ignoscunt, nemo succurrit.“ Iné príklady nájdete i v listoch: ibid., 52,8; 75,4n.
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Súlad zvestovaného evanjelia s činmi misionárov je vysoko uznávaný
a pokladaný za veľmi dôležitý aj u Pavla (tak ako už aj u Ježiša) a jeho
učeníkov. Tak ako u filozofov, ani u Pavla sa nedá oddeliť jeho život od
toho, čo kázal: jeho život dokazuje správnosť ním zvestovaného evanjelia.
Pavel poukazuje Tesaloničanom na to, aby ich slová boli v súlade s ich
správaním (1Tes 1,5). Nie tak, ako to vidieť u potulných filozofov, ktorí
svojimi slovami len lichotili, ale ich činy nesvedčili o pravdivosti ich slov
(1Tes 2,1–10).
Iná forma, ako dokážu upútať pozornosť príklady, je vývoj emocionálneho vzťahu. Už v antike sa vedelo, že ideálny vzťah na odovzdávanie a prijatie nových poznatkov je priateľstvo. Skrze priateľský vzťah posilňuje Seneca svoj osobný príklad vo svojich listoch, v ktorých dáva váhu svojej autorite a silu presvedčivosti vášne.
Pavlove listy sú tiež písané v celkom osobnom tóne. Viacero exegétov
priraďuje 1. list Tesalonickým k priateľským listom. Skrze vlastnosti antických priateľských listov sa vytvára pocit súnáležitosti k novej sociálnej
skupine.
Perspektíva úspechu je ďalším znakom úspešného napodobňovania. Keď
človek vidí, že skutky prinášajú ovocie, bude ho to motivovať k nasledovaniu príkladu. V starom Grécku, ale i potom v helenistických školách, boli
hrdinovia dávaní za nasledovaniahodné príklady pre školákov. Podľa toho
mohli deti vidieť, že sa vyplatí správať sa tak, ako ich hrdinovia.19 Takisto
motivujú príklady ľudí, ktorí dosiahli vyššie sociálne postavenie. Preto
antické knihy o veľkých filozofoch, cisároch, kráľoch alebo vodcoch líčia
ich ako príklady hodné nasledovania. Tento aspekt je však u Pavla a v jeho
zboroch iný. Pavel nie je hrdinom v homérskom zmysle. Charakteristika
evanjelia sa osvedčuje práve v tom, že evanjelium hlásané Pavlom bolo
prijaté ako nasledovaniahodný príklad napriek tomu, že Pavol a tesalonický
zbor boli prenasledovaní a trpeli veľkými úzkosťami.
Druhým stupňom fázy prijatia je pamäť, v ktorej človek „ukladá“ nasledovaniahodné príklady, kým nenastane analógová situácia, ktorá motivuje k nasledovaniu. Quintilian pozná veľkú moc pamäti.20 V Pavlových listoch je vysoko hodnotená výzva, aby zbory uchovávali zážitky v pamäti
a spomínali na časy strávené s misionármi. Pavel takto spomína na svoj
prvý pobyt a príkladný život v Tesalonikách a pripomenie príkladné správanie Tesaloničanov (1Tes 1,5nn.).
Druhou veľkou zložkou procesu nasledovania – podľa A. Banduru – je
štádium výkonu, ako motorická reprodukcia a posilnenie alebo motivácia.
Antika vedela, že napodobňovanie sa uskutočňuje len pomocou námahy
19

Napr. HOMÉR, Il. 9,524–526, alebo Od. 1,296–298 atď.
QUINTILIAN , Inst. 1,1,36: „Prosequitur haec memoria in senectutem et impressa animo rudi
usque ad mores proficiet.“
20
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a cvičenia.21 Snaha o napodobňovanie je pre pavlovskú misijnú činnosť dôležitá. Preto Pavel chváli Tesaloničanov, že vytrvalo a konzekventne napodobňujú svojich misionárov. S pripomínaním úspechu tesalonického zboru
v misii okolitých miest motivuje Pavel k vytrvaniu v misii aj vtedy, keď to
znamená život v súžení.
Zhrnutie výskumu pre nás

Prvým veľmi dôležitým záverom exegézy a výkladu 1Tes 1,6–8 je, akú významnú úlohu hrajú príklady pre úspešnú misijnú činnosť. Už D. Bonhoeffer zdôrazňoval, že ľudský príklad nesmie byť v cirkvi podceňovaný.22 Myšlienka príkladu však napriek tomu z kresťanských zborov skoro úplne vymizla. R. Bohren interpretuje kritiku D. Bonhoeffera a vidí v strate príkladov koreň príťažlivosti východných vzorov a ideálov ako zenbuddhismus alebo yogu, lebo evanjelický kresťan nemá pred sebou príklady, ktoré by mu ukázali, ako by mohol žiť kresťan v dnešnej dobe.23
V jednej hosťovskej prednáške v Prahe formuloval striktne takto: „Die
Gemeinde, die kein Vorbild und keine Vorbilder hat, ist im Grunde nicht
missionsfähig.“24
Misijná stratégia apoštola Pavla spočívala v misii vo veľkomestách, odkiaľ sa potom evanjelium mohlo šíriť aj do okolitých malých miest a obcí.
Dnes máme kostoly a zbory najčastejšie v malých mestách i najmenších
dedinách. Financiálne úzkosti viedli vedenie cirkví k zamysleniu nad týmto
problémom a riešenie vidia v regionalizácii menších, ale i väčších zborov.
Zaujímavé by bolo vyhodnotiť toto riešenie vzhľadom na misiu a porovnávať ju s priebehom pavlovskej misie a jej následkami.
Záver

Evanjelium nadobúdalo podobu podľa apoštolského vzoru pre jeho zbory.
Na príklade Pavla je apoštolská cesta viditeľná a je daná možnosť k učeniu.
Ale k najtrvalejšiemu prevzatiu príkladu dochádza vtedy, keď situácia misionára a misijného zboru je podobná situácii komunikačného partnera. Keď
i napriek ťažkej situácii autenticky vyžarujeme – i keď len chabé – lúče
vnútornej (eschatologickej) radosti, čo je darované Duchom, máme pripravenú dobrú pôdu pre misiu. Autenticita znamená i pre misiu zhodu reči
21

QUINTILIAN, Inst. 1,11,2: „Nec vitia ebrietatis effingat neque servili vernilitate imbuatur nec
amoris, avaritiae, metus discat adfectum; quae neque oratori sunt necessaria et mentem, praecipue in aetate prima teneram adhuc et rudem, inficiunt. Nam frequens imitatio transit in
mores.“ Ďalšie príklady nájdete: SENECA, Ep. 5,1; 16,1; 34,3n.
22
BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung, 262.
23
BOHREN, Bemerkungen, 67.
24
BOHREN, Bemerkungen, 68: „Zbor, ktorý nemá žiaden príklad alebo žiadnych príkladných
mužov, v zásade nie je schopný vykonávať misijnú činnost.“
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a činu. V dobe apoštola Pavla kresťanstvo neprinášalo sociálny postup alebo
zvýšenie sociálneho postavenia. Stať sa kresťanom a príkladom pre kresťanov znamenalo identifikáciu s bláznovstvom kríža: Vziať na seba kríž a žiť
z nádeje vzkriesenia. Tu si však musíme poctivo klásť otázku, z akých dôvodov sa stane niekto kresťanom dnes a čo ho motivuje v zborovej práci? Je
to prestíž, moc, možnosť sebarealizácie? Má tu miesto aj prijatie kríža, čo
ani v antickej, ani v modernej dobe nepatrí k životným perspektívam
spoločnosti? Hľadajme na to spoločne odpoveď a pomôžme si pri odhaľovaní pravej hĺbky našej misijnej služby.
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Hermeneutika Heidelberského katechizmu
Ťažko vysvetliteľné časti Heidelberského katechizmu1
Ferenc SZŰCS
Abstrakt

Heidelberský katechizmus ako významný vieroučný spis patrí medzi základné diela reformácie. Keďže vznikol pred 450 rokmi, obsahuje viacero
takých formulácií, ktoré dnes – zvlášť v medzikonfesionálnom dialógu –
môžu pôsobiť neisto alebo aj rušivo. Autor sa preto pokúsil o krátky prehľad katechizmu, so zvláštnym zreteľom na jeho hermeneutiku a na výklad
jeho niektorých ťažšie zrozumiteľných tvrdení.
Kľúčové slová: Heidelberský katechizmus, reformácia, hermeneutika, Písmo sväté, sviatosti, večera Pánova, kristológia.
Abstract

Heidelberg Catechism as an important doctrinal document belong to fundamental works of the Reformation. As it originated 450 years ago, it contains
several such formulations, which today – especially in inter-confessional
dialogue – can act insecure or even distracting. Therefore the author attempted to present a brief overview of this catechism, with particular regard to its
hermeneutics and interpretation of some of its more difficult understandable
arguments.
Key words: Heidelberg Catechism, reformation, hermeneutics, Scriptures,
sacraments, the Lord’s Supper, Christology.
Názov „Hermeneutika Heidelberského katechizmu“ by sme mohli chápať aj
ako subjektívny i objektívny genitív. V prvom rade myslíme na ponímanie
Katechizmu skrze Božie slovo, v druhom rade skúmame historické súvislosti vzniku Katechizmu ako dokumentu, ktorý vznikol pred 450 rokmi.
Katechizmus sa snažil byť sprievodcom Biblie vzhľadom na jeho katechetickú vieroučnú funkciu. Mnoho jeho vydaní je dlhým radom popieraním
tých tvrdení, že my sme dali Písmo Sväté ľuďom bez vysvetlenia. Niekedy
bol Katechizmus v maďarskom jazyku vydávaný spolu s Bibliou, inokedy
1
Prednáška prezentovaná v Berekfürdő dňa 4. júna 2013 na konferencii duchovných Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Z maďarčiny preložil A. Molár.
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so žalmami, ale určite bol najčastejšie vydávaným textom po Biblii.2 Katechizmus sa stal pravidelnou súčasťou 52 nedeľných popoludňajších bohoslužieb, ako to veľmi dobre uviedol jeden jeho interpret: „V podstate ho môžeme považovať za krátku sumu Biblie.3 Bohaté textuárium podporuje toto
tvrdenie a slúži aj ako vysvetlenie k tomu, prečo mohol počas 450 rokov
prežiť všetky vtedajšie i súčasné cirkevné spisy. Pri porovnaní Katechizmu
s maďarskými spismi 16. storočia, sa hneď stane zjavná jednotná biblická
štruktúra Katechizmu, kým v spomenutých vierovyznaniach sa miešajú aj liturgické a cirkevnosprávne problémy, viažúce sa k danej dobe, ktoré pomerne skoro stratili svoju aktuálnosť.4 Takmer každá veta Katechizmu sa viaže
k Písme. Aj jeho rozdelenie presne súhlasí s Bibliou – zvlášť s Knihou žalmov (50,14–15) a s listom Rimmanom (7,24–25). Popri tom musíme
spomenúť aj ďalšiu významnú vec, týkajúcu sa Katechizmu, medzi vierovyznaniami vtedajšej doby: Úplne z neho chýba učenie o Svätom Písme.
Jediné skutočné nasmerovanie čítame v 19. otázke a odpovedi, kde zvesť
Božieho slova je označovaná kázaním “Preto, aby mocou svojej Božskej
podstaty mohol vo svojom tele znášať ťarchu Božieho hnevu, a tak nám
zís“kať a vrátiť spravodlivosť a život“.
Vzhľadom na biblickú hermeneutiku je dobré vziať si k srdcu Gadamerove poznámky, ktorý upozorňuje na to, že vzhľadom na protestantskú zásadu Písma, ktoré sa vysvetľuje samo (Scriptura sacra sui ypsius interpres) sa
naň viažu aj dogmatickí sprievodcovia.5 V Lutherovom prípade je to vec
otázky ospravedlnenia z viery, na ktorej – podľa neho – stojí alebo padá život Cirkvi. Vieme, že Luther bol ochotný položiť na misku váh aj problém
Kánonu, a nazvať napr. Jakubov list „slamenou epištolou.“ V podstate aj
Heidelberský katechizmus stavia svoje otázky na tieto 3 dôrazy: hriech, vykúpenie, vďačnosť (etika). Toto dáva ekumenickú podstatu protestantskej
teológii. Výnimku nachádzame len v oblasti sviatostí. Otázku č. 71 môžeme
považovať za polemiku proti anabaptistom a otázky č. 78–79 proti luteránom, bez ich zjavného pomenovania.
Trojité členenie Katechizmu sa neriadi len ospravedlnením, ale celým
Ordo salutis (poriadkom spásy). Keby sme zabudli na osobné vierovyznanie
v 1. otázke, na základe 2. by sme si mohli myslieť, že Katechizmus nás tu
učí v 2. otázke o Via salutis (cesta spásy). Podľa nej nemusíme vedieť
o svojom utrpení, vyslobodení a vďačnosti v jednom čase, ale „musíme
2
Barna NAGY, A Heidelbergi Káté jelentkezése, története és kiadásai Magyarországon a XVI.
és XVII. században (Vznik, dejiny a vydanie Heidelberského katechizmu v Maďarsku v 16.
a 17. storočí), in: Tibor BARTHA (ed.), A Heidelbergi Káté Magyarországon (Heidelberský
katechizmus v Maďarsku), MRE Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1965, 47.
3
Ibid, 39.
4
Ferenc SZŰCS, Magyar református hitvallásaink (Reformované vierovyznania v Maďarsku),
in: THÉMA VII (2005), 1–2, 1–5.
5
Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer (Pravda a štýl), Gondolat, Budapest, 1984, 136.

56

Hermeneutika Heidelberského katechizmu

prejsť túto cestu.“ Všetkému predchádzajúce vedomie nie je len poznaním
mojej slabosti a môjho hriechu, ale je aj vedomím toho, že celou svojou bytosťou „som vlastníctvom Pána Ježiša Krista.“ Len toto jediné potešenie sa
môže rozdeliť na 3 časti, ale len z pedagogických dôvodov. Katechizmus
poukazuje na Jedného, aby ho mohol ukázať vo farbách dúhy. V podstate
teda ide o to, že celok sa mení na časti a nesyntetizujeme časti Svätého Písma ako nejaký úplný systém. Tento pohľad zodpovedá aj Kalvínovmu
„poriadku spásy“, ktorý znovuzrodenie kladie pred ospravedlnenie.6 A tým
sa dostávame k riešeniu posledných vecí. Jediným hermeneutickým kľúčom
k odkazu Svätého písma je teda evanjelium. Jeho poznanie a pochopenie
nám poskytne „obsah pravej viery“ (21). Spomenuli sme, že 19. otázka
a odpoveď zhŕňa celé biblické dejiny spásy ako evanjelium. Na túto jedinú
niť možno naviazať odkaz patriarchov, prorokov a zákona. Viera by mala
spočívať na tom istom poznaní - Certa notitia -, aby sa potom mohla stať
dôverou (fidutia), ktorá je podmienkou toho, aby sme mohli šťastne žiť
a zomrieť v tomto jedinom potešení (2). O Sola consolatio, ktorým Katechizmus napĺna časti solus-sola, pojednáva a sa aj neskôr vracia v takýchto
formách: Aké máš z toho potešenie? Obsahovo sa to takmer zhoduje s tým7:
Aký máš z toho osoh?8 Obe tieto otázky sa vzťahujú na vplyv našej viery na
náš život. Hermeneutický nárok Katechizmu sa teda viaže na správne pochopenie Svätého Písma, alebo na všetko to, čo by sme mali vedieť. To nie
je nič iné ako poznanie evanjelia.
Na poznanie nášho hriechu a našich slabostí používa Katechizmus Ježišovo dvojprikázanie lásky. Podľa toho hriech nie je nejakým morálnym poblúdením, ale základným narušením vzťahov. Namiesto lásky sme ochotní
našich bratov a sestry nenávidieť. Katechizmus sa viaže k tomu reformovanému vysvetleniu, ktoré radikálnejšie hovorilo o tom, než ako cirkevní otcovia, že nie je skazená len naša vôľa či svet našich pocitov, ale aj naše vedomie, – takže človek (fysis) nie je schopný vytvoriť si dokonalý vzťah
s Bohom a so svojím blížnym. Cesta vyznania hriechov je jedinou možnosťou k vyznaniu hriechov.
Radikálne negatívny obraz o človeku teda nevedie k pesimistickej rezignácii, lebo k tomu potrebujeme vedieť aj odpoveď na otázku: Ako ma Hospodin oslobodí od každého môjho hriechu a slabosti?“ Vo vysvetlení spasenia a vyslobodenia nasleduje Katechizmus v otázkach č. 12–18 (14) hermeneutiku Anselma z Kanterbury: „Božia spravodlivosť si vyžaduje, aby
hriech, ktorý človek spáchal proti Bohu, bol potrestaný večne trvajúcim
trestom na tele i na duši („spravodlivosť“ - satisfactio). Anselm použil na
6

Vilmos NIESEL, Kálvin theologiája (Kalvínova teológia), Preložil: Barna NAGY, Debrecen,
1943, 112–113.
7
52; 57; 58nn.
8
36; 43; 45; 49; 51nn.
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vysvetlenie ospravedlnenia pojem „Cur Deus homo“ (1 098). On našiel pochopenie pojmu „pochopiteľná viera“ v tom, že vysvetľoval: Božia sláva
a spravodlivosť bola porušená, preto tomu môže učiniť zadosť len trest
jednej osoby, ktorá je bez hriechu. Keďže v inkarnácii Syn vzal na seba
naše telo, tak mohol ako Boh učiniť zadosť Justitii Dei, Božej spravodlivosti. Myšlienka o Božej spravodlivosti je vlastne prepojená s kultickým obrazom zástupnej obety, veď obe poukazujú na Ježišovu záslužnú smrť. Záslužná obeta patrí Hospodinovi, preto sa takto koriguje poblúdenie z čias Irenaea a Gregora Naziánskeho, že Kristova zásluha by bola obetným darom
satanovi.9 Rozmanitosť hermeneutických údajov vyplýva z toho, že Irenaeus
a Gregor používali metaforu rímskeho práva na vysvetlenie ospravedlnenia.
Podľa toho sa človek predal diablovi v procese pádu, preto sa Božia
spravodlivosť ukazuje v kategórii vlastného práva tak, že vyjme človeka z
rúk Vlastníka. Zatratenie satana spočíva iba v tom, že nemyslel na Kristovu
Božskú podstatu, preto nemohol zostať v zajatí hriechu, smrti a satana. Na
základe 1. otázky sme už poukázali na to, že otázka vlastníctva je podstatná
vzhľadom na celý Katechizmus. Som Kristovým vlastníctvom, ktorý učinil
zadosť za každý môj hriech. Pokračovanie hneď objasňuje aj to, že tu ide
o „vyslobodenie z moci hriechu“, a nie o nejaké slobodné rozhodnutie človeka, ktoré sa koná medzi Kristom a satanom. Tu sa oveľa viac hodí obraz
„človeka, vyslobodeného zo zajatia“, ako nejaká trhová udalosť (Lk 11,21–
22).
Z hore uvedeného je zjavné, že tu a tam môže dôjsť k hermeneutickému
skratu, keď učenie o vykúpení budujeme na jedinom učení Nového zákona.
Katechizmus vie určite riešiť tieto otázky komplementárnym pohľadom,
lebo stojí v perspektíve širšieho učenia o reformačnom ospravedlnení aj napriek právnemu pohľadu cirkevného učenia. Teológia otázky a odpovede 60
otázky „Imputativa iustitia“ o ospravedlnení, ktoré nám bolo dané, ešte chýba zo stredovekého zmýšľania. Božia spravodlivosť nie je v prvom rade
jeho charakteristickou črtou, ale oveľa viac darom, ktorý činí spravodlivým
bezbožného pre Kristovu obetu na kríži.10 Lutherova Theologia crucis je základom každej kristologickej a soteriologickej podstaty Katechizmu. Už na
začiatku minulého storočia vyjadril podstatu Katechizmu Richard takto:
„V harmónii je ukrytá Lutherova osobnosť i jeho zvnútornenie, Melanchtonovo svetlo, Zwingliho jednoduchosť a Kalvínov oheň.“11 Zvnútornená
osobnosť sa prejavuje aj v tom, že Katechizmus sa nepýta, čo je ospravedlnenie, ale Akým spôsobom si ty ospravedlnený pred Bohom? Jasnosť
9
Ferenc SZŰCS, Anselmus ’satisfactio’ tanának érvényessége és reinterpretációja (Uplatnenie
a reinterpretácia Anselmovho učenia o satisfakcii), in: Collegium Doctorum VII (2011), 113.
10
Alister A. MCGRATH, Iustitia Dei, Cambridge UP, Cambridge, 1993, 7.
11
Cf. G. W. RICHARD, The Heidelberg Catechism, Historical and Doctrinal Studies, Publication Board of the Reformed Church in US, Philadelphia, 1913, 96.
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a jednoduchosť tejto definície je zjavná predovšetkým pri odpovediach, týkajúcich sa Kristovho narodenia, jeho smrti, zmŕtvychvstania a nanebevstúpenia.12 Mohli by sme to stanoviť ako úlohu na logickú súťaž, kto by vedel
poskytnúť stručnejšie a jasnejšie odpovede. Takýto pokus by sa akiste končil zlyhaním. Popri tichom plápolaní Kalvínovho ohňa, ktoré je citeľné
v celom texte, sa vo viacerých bodoch ukazujú aj vplyvy jeho teológie.
V 47. a 48. otázke a odpovedi je zjavne prítomné učenie tzv. Extra etiam
Calvinisticum. Kalvín zdôrazňuje 2 výroky Chalcedonského vierovyznania
(451): Kristova Božská a ľudská prirodzenosť sú prítomné „nezlučiteľne
(inconfuse)“ a tieto prirodzenosti si zachovávajú svoj vlastný charakter. Kalvín to chápe tak, že v inkarnácii Boží Syn predivne zostúpil z nebies bez
toho, aby opustil nebo. Jeho Božská prirodzenosť teda nebola uzatvorená do
úzkeho väzenia ľudského tela, ale Božským spôsobom existovala aj mimo
neho.13 Ak teda nezlúčime tieto dve podstaty, musíme brať do úvahy ohraničenosť ľudského tela rovnako ako tú skutočnosť, že o Synovi ako o druhej
osobe Svätej Trojice musíme rozmýšľať aj mimo týchto hraníc. Inkarnácia
nič nezmenila na ľudskej podstate.14 Kalvínovi protivníci zdôrazňujú neoddeliteľnosť dvoch prirodzeností inseparabiliter, z ktorej vyplýva aj vzájomné prenikanie týchto dvoch podstát (communicatio idiomatum). Kalvín neodmieta úplne tento pojem, používaný aj cirkevnými otcami, ale považuje
ho za spôsob vyjadrovania, ktorý sa vzťahuje na osobnostnú jednotu, nie na
zlúčenie dvoch prirodzeností. Kristovu osobu tvoria „dve rôzne spájajúce sa
podstaty“. Preto v Kristovom pozemskom živote aj v Jeho skutkoch nachádzame také vlastnosti, ktoré musíme vzťahovať na Jeho ľudskú prirodzenosť, ale aj také, ktoré patria výlučne k Jeho Božskej podstate. „O zjednotení týchto dvoch podstát v Kristovi Božie slovo hovorí tak rozhodne, že niekedy tieto dve podstaty aj zamieňa. Naši predkovia nazývali tento rečový
zvrat zjavením podstát (communicatio idiomatum).15 Určite je trefné to konštatovanie, že Kalvín sa riadi synoptickou kristológiou, kde sa čŕty Božskej
a ľudskej prirodzenosti taktiež neoddeliteľne prekrývajú v Ježišovej osobe
a v jeho živote. On teda chápal Chalcedónsky jazyk nie zo strany filozofie,
ale z biblického hľadiska.16
Z nepochopenia výkladu Kalvína teda vyplýva to obvinenie, že on oddeľuje 2 prirodzenosti. Na toto obvinenie reaguje aj 48. otázka a odpoveď
Heidelberského katechizmu v súvislosti s nanebevstúpením. Táto definícia
12

35–46nn.
Institutio II. 1, 3.4.
14
C. WERK, Spannung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichem, in: Herman J.
SELDERHUIS (ed.), Calvin Handbuch, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, 258–259.
15
Institutio II.14.1.
16
Alexandre GANOCZY, Ecclesia ministrans, Dienende Kirche und kirchlicher Diens bei Calvin, Herder, Freiburg–Basel–Wien, 1968, 46.
13
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už odzrkadľuje Kalvínovu abstrakciu Chalcedónskej reflexie, ako praktickú
synoptickú kristológiu.
Je zrejmé, že v pozadí prehodnocovania nového pochopenia Kristovej
dvojitej podstaty sú spory o svätej Večeri Pánovej: V akom zmysle môžeme
hovoriť o Ježišovom tele a krvi pri svätej Večeri? Katechizmus sa aj tu približuje ku Kalvínovmu vysvetleniu, ktorý sa pokúsil uplatniť správne iniciatívy Luthera a Zwingliho tak, že predchádzal ich chybám. Kalvín vidí, že
obaja odmietajú učenie o premenení a charakter svätej Večere Pánovej ako
obety. Ale u Luthera vníma to, akoby v analógii vtelenia hovoril o tom, že
Ježiš sa stal chlebom, u Zwingliho zase odmieta, že zo sviatosti neponechal
viac ako „holý a prázdny rečnícky prejav.“ Vo svätej Večeri Pánovej je však
v Duchu skutočne prítomný Kristus a dovoľuje nám stať sa jeho účastníkmi.17 To, že svätá Večera je skutočným duchovným pokrmom aj podľa
Katechizmu, ukazuje aj štylizácia 76. otázky, ale aj opravdivé jedenie a pitie
Kristovho tela a krvi. To zároveň prináša také premenenie, ktoré sa deje
s nami a v nás. Toto Unio mystica cum Christo vlastne vytvára jednotu
a podstatu Kristovho tela – Cirkvi. Kalvín a autori Katechizmu tu s dobrým
exegetickým cítením zistili, že v slovách ustanovenia, ktoré nachádzame
v 1Kor 11,23–29, má slovo „Telo“ (sóma) dva významy: čiastočne znamená
Kristovo ukrižované Telo (verše 24–27), ale na druhej strane môže poukazovať aj na cirkevný zbor (verš 29).18 Tajomné spojenie s Kristom je zároveň aj spojením s jeho Telom. Tu teda nejde len o nejaké osobné mystické
spojenie s Kristom, ktorý je v nebesiach, ale sme s ním spojení prostredníctvom jeho pozemského tela ako s Hlavou Cirkvi. To vyjadruje aj verš našej
piesne, spievanej pri Večeri Pánovej: „S vierou telo prijímame…“19 Slovo
však aj dnes v oboch súvislostiach poukazuje na semiotické telo, ktoré je
príbuzné so slovným koreňom „séma, semeion“. Corpus ako latinský výraz
už vôbec nemá v sebe tento význam a latinský jazyk určite zaťažil chápanie
svätej Večere Pánovej. Význam slova telo (sóma) v gréckom jazyku je úplne iné ako v latinskom, už vôbec nehovoriac o tom, že ani toto nie je jazyk,
v ktorom pôvodne odzneli slová ustanovenia. Ježišove slová ustanovenia,
ktoré odzneli v aramejčine,20 sa jazykovo veľmi líšia od formuly „hoc est“,
na ktorej slovesný prísudok Luther uplatnil taký veľký dôraz na Marburskom kolokviu.
17

Eberhard BUSCH, Istenismeret és emberség. Betekintés Kálvin teológiájába (Poznanie Boha
a ľudskosť. Pohľad do Kalvínovej teológie), Kálvin Kiadó, Budapest, 2009, 117–119.
18
Výraz „mé diakrinón to szoma” sa v jednotnom čísle nevzťahuje už na chlieb a víno, ale
na Kristovo telo: sóma tou Christou. Christian WOLF, Der erste Brief des Paulus an die
Korinther, II. EV, Berlin, 1982, 95.
19
Ref. Énekeskönyv (Ref. Spevník), pieseň č. 440.
20
Joachim JEREMIAS , Die Abendmahlsworte Jesu, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 1960,
137 a 150.
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Pre Katechizmus sú charakteristické odpovede z viacerých uhlov pohľadu, na ktoré poukazujú štylizácie viet v zmysle: „Nielen, … ale aj…“.
Tak je to aj v prípade Svätej Večere Pánovej. V 78. otázke a odpovedi je
veľmi blízko Zwingliho chápaniu, keď hovorí, že chlieb „nazývame podľa
sviatostného vyjadrenia Kristovým telom.“ Ale aj tak neide len o obyčajné
pomenovanie, keďže podľa Kalvínovho Duplex manducatio znamená
dvojaký pokrm: „Kristus nasycuje moju dušu svojím lámaným telom a vyliatou krvou s takou istotou na večný život,“ s akou istotou prijímam chlieb
a víno. (Otázka a odpoveď č. 75). V súvislosti s tým prebieha naše zjednocovanie (unio) s Kristom a s Jeho telom. (otázka a odpoveď č. 76). Katechizmus ponúka najúplnejšie reformátorské pochopenie svätej Večere Pánovej bez toho, aby začal vysvetľovať jeho spôsob. Podstatou nie je odpoveď na otázku „Ako“, ale „Čo to všetko znamená?“ V tejto prednáške sa
ukazuje hermeneutický pohľad na Katechizmus. Sviatostný „znak“ má svoj
odkaz tak, ako zvestované Slovo. Oba spolu a usporiadané vedľa seba sú
nástrojom milosti: Prostredníctvom jedného Pán Boh povzbudzuje vieru,
prostredníctvom druhého ju posilňuje. (Otázka a odpoveď č. 65). Ani jeden
z nich nie je prostriedkom v rukách cirkvi, ale v rukách Ducha Svätého, od
ktorého jedine pochádza viera. Práve preto Cirkev ani jedno nemôže
spravovať svojvoľne, a nemôže ich vzájomne podriadiť či nadriadiť.
K otázkam „Čo znamená?“ a „Aký mám úžitok z toho, že…?“ chce Katechizmus byť hermeneutickým sprievodcom k pochopeniu Božieho slova.
Využil a zhrnul pohľady svojej doby na výklad Biblie, ale zároveň zjednotil
otázky a odpovede výkladu Katechizmu podľa neskorších vykladačov, aby
smelo vyjadrili aj výklad otázky svojej doby. Nie preto, aby Písmo Sväté
bolo zbierkou odpovedí na naše otázky, ale preto, aby sme sa, skúmajúc
otázky z Božieho slova, zaoberali otázkami, ktorými nás Pán Boh chce
osloviť a prinútiť k odpovedi. Výklady Katechizmu odzrkadľujú už aj to, že
aj samotný text Katechizmu sa stal predmetom priebežného pochopenia. Literatúra v súvislosti s vysvetľovaním Katechizmu v sebe zahŕňa aj tie teologické smery, ktorými reformovaná teológia prešla od 16. storočia.
Hoci aj v dejinách prekladu Maďarského Katechizmu vidíme, že pôvodný osobný charakter vierovyznania neskôr prešiel k protestantskej ortodoxii,
a postupne sa dostal k otázke, čo potrebujeme vedieť o pravej viere. Preto
už aj prvý známy maďarský výklad Katechizmu z pera Istvána Keresszegi
Hermana z roku 1640 svedčí o tom, že Katechizmus sa stal zbraňou
denominačnej polemiky medzi katolíkmi a luteránmi.21 Stretávame sa aj
s takými pokusmi, že v súvislosti s 20. otázkou sa ešte aj učenie o zatratení
21

Sándor CZEGLÉDY, A Heidelbergi Káté magyarázatainak története 1791-ig (Dejiny výkladu
Heidelberského katechizmu do roku 1791), in: Dr. BARTHA Tibor (ed.), A Heidelbergi Káté
Magyarországon (Heidelberský katechizmus v Maďarsku), MRE Zsinati Iroda Sajtóosztálya,
Budapest, 1965, 134.137.
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mohlo dostať do „textu“ Katechizmu, hoci je potrebné vedieť, že z neho
bolo vynechané, a aj na predestináciu nájdeme len pozitívne smerovanie,
napr. v 1. otázke a odpovedi.22
Puritánski sotceiánski a karteziánski autori vo svojich výkladoch tiež
prekračujú pôvodné zmýšľanie Katechizmu a objavujú v ňom svoje
ospravedlnenie svojich vlastných názorov.23 Samozrejme musíme brať do
úvahy ďalšie vydania Katechizmu, ktoré prešli a boli ochudobnené cenzúrou alebo porušené inými vplyvmi, ktoré to, čo mali vyjadriť, zaznamenali
na základe cudzích záujmov.
My sa však musíme dotknúť hermeneutickej funkcie norma normata Heidelberského katechizmu ako reformovaného vierovyznania. Hoci je to zjavne prijaté vierovyznanie v mnohých reformovaných rodinách, predsa nemôžeme hovoriť o takej vieroučnej autorite, ktorú má napríklad v Luteránskych cirkvách Augsburské vierovyznanie alebo Lutherove Katechizmy.
V Maďarsku ho ako vierovyznanie prijala už Synoda v Sóku v roku 1619
(v tom istom roku, ako holandskí reformovaní na Dordtrechtskej synode
rozhodli o „formule jednoty trojitej podstaty“, ktorej jedným vyjadrením je
Katechizmus), hoci za dátum spoločného prijatia sme zvykli považovať Synodu v Szathmárnémeti v roku 1646.24 Omeškanie oficiálnych schválení je
možné vysvetliť vtedajšími dejinnými pomermi, ale dôležitejšou než dátumy je skutočnosť, že autorita a obľúbenosť Katechizmu ich veľmi predčila.25
Z dvojitej funkcie Katechizmu – vierovyznanie a katechizmus – vyplýva,
že sa nepokúšal zhrnúť všetky vieroučné otázky. Katechizmus vyšiel aj v takých skrátených vydaniach, ktoré sa jednoznačne sústredili na najdôležitejšie zásady učenia, ešte aj zo 129 otázok boli vynechané dôležité dogmatické
témy a otázky, týkajúce sa cirkevnej správy. Týmito sa potom zaoberali vysvetľujúce spisy na základe iných prameňov. Ako sme spomenuli, otázka
Sola scriptura sa objavuje len v indirektnej forme a napríklad vymenovanie
kanonických kníh Svätého písma chýba nielen z Heidelberského katechizmu, ale aj z nášho ďalšieho vierovyznania – z II. Helvétskeho vierovyznania. (Aj tam je len odkaz na kanonické a apokrifné knihy). Aj tak nemôžeme povedať, že tento vieroučný deficit by bol spôsobil nejaký problém
v živote našej Cirkvi. Hoci v preklade Gáspára Károlyiho sú podľa prekladu
Septuaginty vo Vizsolyskej Biblii uvedené aj apokrifné knihy. Aj tak sa
však nestalo, že by si na reformovanej kazateľni zvolil duchovný text z Kni22

Ibid, 153.
Ibid, 160.
24
Barna NAGY, Vznik, dejiny a vydanie Heidelberského katechizmu v Maďarsku v 16. a 17.
storočí, 28.
25
Endre TÓTH, A Heidelbergi Káté története (Dejiny Heidelberského katechizmu), in:
A Magyarországi Református Egyház hitvallásos irata (Vierovyznanie Reformovanej cirkvi v
Maďarsku), Budapest, 1954, 10–13.
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hy Judit alebo že by bol v nich hľadal vysvetlenie nejakej dogmatickej otázky. Implicitné doplnenie vierovyznaní sa udialo čiastočne v rámci teologického vzdelávania a tiež aj za použitia iných reformovaných vierovyznaní.26
Vyhýbanie sa niektorým témam môže mať určite aj pedagogické dôvody:
Katechizmus nebol pripravený ako sprievodca pre duchovných a cirkevných
učiteľov, ale slúžil ako úvod k pochopeniu právd Božieho slova pre členov
cirkevných zborov (pre deti).27
V predošlom tvrdení sme už poukázali na to, že v reformovanej rodine
vzniklo v 16.–17. storočí viacero vierovyznaní, ale ako poznamenáva Eberhard Busch, „ešte dosiaľ nebolo sformulované reformované vierovyznanie,
ktoré by platilo na celom svete“.28 Vyplýva to aj z toho, ako hľadeli reformovaní na vlastné konfesie. Tu sme sa už dostali k vlastnému hermeneutickému chápaniu pojmu vierovyznania. Jednou z jeho čŕt je, že reformovaní
sa viac usilovali zachovať si činnú podstatu vierovyznania, vyplývajúcu
z Božieho slova (homologia confessio), ako jej povinnú formu, zachovanú
v písanej podobe. Tu stojí v popredí pochopenia sama situácia vierovyznania (nutnosť – status confessionis).29 S istým prehnaním sme to zvykli
nazývať aj relativizmom vierovyznania, veď podmienky vzniku a náhlivé
otázky sa môžu meniť v súvislosti s dobou. Ak nebudeme hľadieť na pejoratívne chápanie relativizmu, nebude to znamenať nič iné, len to, že Boh si
ponechal „poučených ľudí“, ktorí kráčali po jeho cestách, a dal im možnosti
a otvorenosť. Táto sloboda reformovaného zmýšľania vysvetľuje, že v 20.
storočí vzniklo viacero vierovyznaní v týchto cirkvách, než v 16. storočí.30
Vznik mnohých národných vierovyznaní vôbec neprotirečí tomu nároku, že
vierovyznanie musí hovoriť o jednom svätom, katolíckom a apoštolskom
vierovyznaní v mene jednej svätej katolíckej cirkvi“, ak to vyznala len ako
časť svojho názoru v jednom časovom a priestorovom bode.31
Katechizmus – ako sme na to už poukázali – mohol prejsť sitom času aj
preto, lebo sa pokúšal zodpovedať tejto všeobecnosti, a vo všeobecnosti má
málo takých vzťahov, viažúcich sa na dané obdobie, ktoré by sa viazali len
na 16. storočie. Kde najviac cítime, že potrebuje doplnenie, to sú etické
témy, ktoré možno nájsť v otázkach 104–113., vzťahujúce sa na II. kamennú tabuľu prikázaní. Tu už vzniká mnoho bioetických, ekonomických
26

V otázke kánonu viď napr. Westminsterské Vierovyznanie (1647) 1.2; 1.3.
Barna NAGY, Néhány szó a Heidelbergi Káté méltatásához (Niekoľko slov k hodnoteniu
Heidelberského katechizmu), in: A Magyarországi Református Egyház Hitvallási Iratai
(Vierovyznania Reformovanej cirkvi v Maďarsku), Kálvin Kiadó, Budapest, 2006, 32.
28
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a ekologických otázok, na ktoré v 16. storočí nemohli ani pomyslieť. Dvojité pochopenie otázok: „Čo nám zakazuje Boh“ a „Čo nám dovoľuje Boh“?
nás oslobodzuje k tomu, aby sme, hoci nie text, ale možnosti jeho vysvetlenia obohatili v zmysle otázok, ktoré sa naskytajú v dnešných časoch.
Zároveň je potrebné vysvetliť jednostranný právnický jazyk, ktorý charakterizuje kristológiu a učenie o ospravedlnení, nachádzajúce sa v Heidelberskom katechizme. Zachovajúc spôsob Božej reči o ospravedlnení ho
musíme doplniť o poňatie Božieho slova.32 Pojem pravdy, žiaľ, nezačína vychádzať len zo slovnej zásoby európskeho prisudzovania spravodlivosti, ale
aj niektoré teologické smery by chceli vynechať zo soteriológie zástupné
učenie. Tu sa stretávame s tým rozporom, ktorý mieša význam dvoch novozákonných pojmov – dikaiosyné a katallagé, hovoriac, že Kristova obeta nie
je o Kristovej obete, ale o zmierení človeka s Bohom.33 Katechizmus nepochybne prízvukuje len Božiu stranu, aj keď v zmysle 2Kor 5,19–20 je potrebné hovoriť aj o ľudskom aspekte. „Slovo zmierenia“ by chcelo nezmiereného človeka priviesť k Bohu.34
Ďalší vzťah Katechizmu k inému obdobiu je polemikou, viažúcou sa
k sviatostiam, v súvislosti s anabaptistami zčasti obhajuje krst detí
vzhľadom na Kalvínovu zmluvnú teológiu. (74. otázka a odpoveď), na
druhej strane obrazom obmytia jednoznačne predchádza Pavlovej symbolike o úmrtí a vzkriesení spolu s Kristom (6; 9; 72).35 Dnes sa v súvislosti
s tým až tak neotvára otázka spojená s krstom, ale skôr charakterizovanie
nového cirkevného a spoločenského zriadenia, v ktorom „vzdialenie od detí
neveriacich“ neznamená to isté, ako v 16. storočí. V spoločenstve kresťanskej spoločnosti sa stalo známym, že tu neide o príslušníkov nekresťanských spoločenstiev. Otázka, či „je potrebné pokrstiť“ je dnes zjavná skôr
tak, či možno pokrstiť každé dieťa, ktorého rodičia o to žiadajú. Dnešná hermeneutika 71. otázky môže byť relevantná len v súvislostiach misijného
a katechetického príkazu (Mt 28,18–20). Kedy naplní naša cirkev misijný
príkaz, keď prah prístupu položí príliš vysoko, alebo keď sa bude usilovať
ešte dôkladnejšie vykonávať učenie služby. Na túto otázku asi nie je možné
odpovedať citovaním textov. Oproti osobným otázkam môže byť riešením
len spoločné hľadanie cesty prostredníctvom vierovyznaní, ktoré by mohlo
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pomôcť cirkevným zborom, duchovným a rodinám v zodpovednom rozhodnutí v súvislosti s prijatím Božieho slova.
Ešte ostrejšie sa vyníma otázka v súvislosti s 2. sviatosťou – svätou Večerou Pánovou. Spomenuli sme, že tieto otázky sa zrodili v apologetickej
a polemickej situácii. Nie je použitý žiadny ostrý či urážlivý hlas voči Lutherovmu alebo Zwingliho smerovaniu, kým v 80. otázke hovorí ostrým
a bojovným hlasom pri riešení problému a na témach, ktorý je úplne odlišný
od všeobecného hlasu Katechizmu.“36 Prvé motivuje nádej na zjednotenie
a možnosť dialógu, odpoveď na 80. otázku je odpoveďou na anatémy, odlučujúce sa od Tridentskej synody, ktorá sa uvádza až v 2. vydaní Katechizmu. Po tom, čo sa táto otázka pýta na rozdiel medzi omšou a svätou Večerou, je zrejmé, že sa tu stretávame s negatívnym určením svätej Večere
Pánovej: V čom sa svätá Večera odlišuje od rímskokatolíckej svätej omše?
Otázka by dostala dnešnú relevanciu tým, že by ju dve rokujúce strany
položili v oblasti intercommunio. Kým sa tento problém nebude riešiť v tejto súvislosti, bude môcť z našej strany zaznieť triezva odpoveď len v tom
zmysle, že po 450 rokoch nemusí byť naším poverením zisťovať, či je našou úlohou zaoberať sa rímskokatolíckou svätou omšou (a spolu s ňou aj so
svätou Večerou Pánovou viacerých stoviek kresťanov/kresťanských
denominácií), kým v praxi našej svätej Večere Pánovej je mnoho anomálií.
Ak sa však snažíme pochopiť otázky tejto historicky ovplyvnenej udalosti vzhľadom na význam súčasnej podstaty vierovyznania, musíme postupovať podľa nasledujúcich hľadísk:
Ak sa na otázku pozrieme z najpraktickejšieho hľadiska, potom je modloslužba nie ekumenickým problémom dvoch cirkví, medzi nimi, ale vo
viacerých tisícročiach (ale zároveň aj problémom, týkajúcim sa rodín,
bratov a sestier). Ešte aj keby podľa poriadku Analogia/regula fidei, žijúcich podľa poriadku viery, bolo správne toto učenie – ustanovenie lásky –
(regula charitatis), nás veľmi brzdí. Tá hermeneutika, ktorá hľadá len pravdu, ale bez lásky,37 nemôže byť praktizovaná v Kristovej láske. Napokon
nás môže upozorniť aj to trhové dedinské ustanovenie, že môžeme chváliť
náš tovar, a iné musíme zanechať. Vo vieroučných otázkach 16.–17. storočia sa táto klauzula neuplatnila, ale to nezapríčiňuje to, aby štýl našich
dialógov nedosiahol aspoň tú trhovú úroveň.
V pozadí diskusie zo 16. storočia musíme vidieť aj jazykový a filozofický rozpor, ktorý viedlo niekoľko táborov v súvislosti s mystériom skutočnej
existencie Ježiša Krista. To síce každý uznával, že Kristovo telo je opravdivým pokrmom, a Jeho krv je opravdivým „nápojom“ (Jn 6,55). Pochopenie
tohto textu však vykonávali rôznymi spôsobmi. Miestom hádok o svätej Večeri Pánovej bolo od raného stredoveku západné územie (územie latinskej
36
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teológie). Už 7 storočí pred reformáciou sa začal spor o pochopenie, ktorý
sa odohrával medzi augustiniánskou spirituálnou tradíciou a medzi takým
poňatím, ktoré by sme zjednodušene mohli zhrnúť takto: V omši sa opakuje
ľudská podstata a obeta na kríži.38 Popri tejto materiálnej analógii bolo už
obrovským krokom Aristotelovské „substantia a accidens. Vysvetlenie
(transsubstantiatio), ktoré hovorí len o premenení substancie chleba a vína,
kým forma chleba a vína sa nemení. O tomto kroku vpred hovorí kardinál
Ratzinger (neskôr Benedikt XVI.) takto: Cirkev slovom podstaty zrušila
práve to naivné poňatie, ktoré sa viaže k prijateľnému a merateľnému. V 12.
storočí sa nás týkalo práve to nebezpečenstvo, že tajomstvo eucharistie bude
rozdelené medzi dvoma skupinami… Niektorých úplne naplnila myšlienka:
Ježiš je naozaj tu, ale skutočnosť mala pre nich len telesnú podstatu. Napokon došli k tejto vete: V eucharistii hryzieme telo, mäso pána, ale tým sa
stali obetou nepríjemného a zlého omylu, lebo Ježiš vstal z mŕtvych. Pri
Svätom prijímaní nehryzieme len ľudské mäso, ako keby sme boli požieračmi ľudí. Preto sa iní oprávnene postavili proti nim… – eucharistia len
znamená telo, ale sama nie je telom. Cirkev si v tomto spore pomohla. Ťažkým bojom sa dostala k poznaniu, že nie iba to je opravdivým, čo je merateľným, … tu sa však s nami stretáva Kristus…“39 Aj z dnešného pochopenia vyplýva, že v učení reformátorov o svätej Večeri videla stredoveká
cirkev oživenie toho sporu, ktorý vyzeral byť uzavretý na IV. Lateránskom
koncile (v roku 1215) v dogme o transsubstantiatii. Aristotelovské zmýšľanie sa však zdá byť logickou pascou práve kvôli množstvu a chápaniu.40
Kalvín tým, že sa vzdiaľuje od filozofických výkladov, hovorí o existencii
v Duchu Svätom, sa zároveň dostal bližšie k dynamickej modernej predstave teoretickej fyziky a k ponímaniu „časopriestoru“.41
Na druhej strane môžeme vidieť aj to, že aj rímskokatolícke ponímanie
sa pohlo tým smerom, že v somatickom ponímaní chápe Kristovu osobnú
prítomnosť. „V čom tu máme účasť, to nie je kúsok tela, nie predmet, ale
On Sám, Vzkriesený. – Spája sa s nami vo svojej osobe v láske, ktorou prešiel cestou kríža“ – hovorí Ratzinger v citovanej úvahe. Ak chce dogmatika
prejsť hľadaním odpovedí na otázky: Ako je prítomný“? potom bude spoločným menovateľom najskôr Ten, ktorý sa zjavuje vo svätej Večeri, alebo tá
osobná podstata (henosis), ktorú aj Kalvín vyjadril v Kristovej dvojakej
podstate.
38
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Podľa našich vedomostí doteraz rokovala v teologickom dialógu o 80.
otázke v spoločnej komisii Americká reformovaná kresťanská cirkev a tamojšia Konferencia biskupov. Dialóg z rokov 1998–2004 vyjasnil viacero
takých otázok, podľa ktorých sa Katechizmus napr. nesprávne viaže na rímskokatolícke učenie, hlavne na jeho dnešné ustanovenia.42 Rímskokatolícka
strana považuje za mylnú tú vetu Katechizmu, že omša je popretím jedinej
obety Ježiša Krista a jeho utrpenia. Oficiálne rímskokatolícke učenie potvrdzuje, „že Kristus preukázal jedinú, dokonalú a neopakovateľnú obetu na
kríži, ktorú omša len reprezentatívnym spôsobom opakuje v liturgii.“ Chceli
tiež objasniť, že neuctievajú prvky, ale Krista, ktorý je v nebesiach, ktorého
prítomnosť v znakoch vyznávajú.43 Ďalej popierajú to tvrdenie, „že hriechy
živých a mŕtvych nebudú odpustené pre Kristovo utrpenie.“ Poukazujú na
to, že prameň, ktorý sa uvádza v nemeckom vydaní Katechizmu, tzv.
Gratianus decretum, je takým textom, na ktorý sa odvolávali v 16. storočí,
ale nie je súčasťou oficiálneho Kánonu.44 Vyjadrenie „modloslužbu vedúcu
k prekliatiu“ spoločne zapierajú a považujú ho za štýl náboženských dišpút
16. storočia.
Ani jedna strana však netvrdila, že by neboli základné rozpory v chápaní
svätej Večere Pánovej. Cirkvi sa zatiaľ dostali ku konvergencii, vedúcej
k vyznaniu spoločnej konvergencie. (Viď. Limský dokument). Ich najväčším účinkom je vzájomné pochopenie spoločnej terminológie. Ak sa tak nestane, zostanú boje proti veterným mlynom neexistujúcich fantómových obrazov denominačných dogmatík, ako poukazuje Limský dokument. Skutočný rozpor ani nie je vo svätej Večeri Pánovej, ale v cirkevnom učení, ale
v nejednotnom pochopení kňazskej služby (apostolica succesio).
V novom preklade a vydaní Katechizmu teda neide len o zjednodušený
prepis textu, ale aj o možnosť obnovenia teologického dialógu, ktorý je
schopný pri úcte k rozmanitostiam poukázať na to, že Kristus má len jediný
stôl, ku ktorému sme všetci pozvaní. Od nášho začutia Ježišovho hlasu,
ktorý k nám zaznieva zvonku, a od nášho otvorenia dverí závisí, či budeme
večerať s Ním, alebo si každý vezme svoju večeru (Zj 3,20; 1Kor 11,20–
21).
450-ročný Heidelberský katechizmus nás učí, ako sa hermeneuticky pýtať. Majme odvahu klásť otázky vzhľadom na obsah našej viery a skúsme sa
navzájom pýtať, ako tí, ktorí vedia, že v tomto aióne „vidíme len ako
v zrkadle a hmlisto a naše poznanie je len čiastočné“ (1Kor 13,12), ale Boh
nás dokonale pozná: Sme známi (cogniti sumus), pretože nie sme sami svo-

42

Vydaný dokument: Heidelberg Catechism Q. and A. 80 and the Roman Catholic Eucharist, Christian Reformed Church in North America, 2004.
43
Ibid, 32.
44
Ibid, 26.

67

Ferenc Szűcs

ji. On nás pozná v láske, a aj my môžeme Jeho i seba navzájom poznať iba
v hermeneutike lásky.
Prof. ThDr. Ferenc SZŰCS, PhD.
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Pohrebná kázeň v kontexte pastorálnej starostlivosti
Albín Masarik
Abstrakt

Autor príspevku konštatuje,1 že pri zohľadnení otázky funkčnosti ohlasovania evanjelia v situácii straty, vystupuje nutnosť kritického pohľadu na existujúci stav pohrebných kázní. Konštatuje pozorovateľnosť problémov, ktoré
súvisia so všetkými etapami prípravy pohrebnej kázne a za zvláštny problém považuje, ak sa pohrebné služby svojou činnosťou nahradia kontakt pozostalých s duchovným pred pohrebom. Možnosti pozitívneho rozvoja vidí
v zlepšení definovania homiletickej situácie (zohľadnením súčasného psychologického výskumu smútenia) a zlepšením biblicko-teologickej odpovede na novo získané podnety.
Kľúčové slová: pohrebná kázeň, problémy, cieľ, biblický text, exegéza, výskum.
Abstract

The author of this article states, that taking into account the functionality of
proclaiming the Gospel in a situation of loss, emerges the need to think critically about existing state of funeral sermons. He claims observability of
problems that relate to all stages of funeral sermon preparation. He sees particular problem in offer of funeral homes, which replace by their activities
contact between grieving family members and the pastor/priest before the
funeral. Positive development Possibilities for positive development we can
find in improving of understanding of homiletic situation (taking into account the current psychological research of mourning) and improving the
biblical-theological response to the newly acquired stimuli.
Keywords: funeral sermon, problems, aim, biblical text, exegesis, research.
Úvod

Chcel by som vyjadriť obdiv úsiliu všetkých, ktorí pracujú na tom, aby rozlúčka so zosnulým prebehla čím dôstojnejšie. K tejto snahe sa pripájam svojou prácou aj ja ako teológ a kladiem si otázky, čo môžeme urobiť, aby pohreb, ktorý zabezpečuje kvalitná pohrebná služba, v dôstojných priestoroch
domu smútku, mohol naplniť svoje rôznorodé úlohy.
1
Odznelo na II. ročníku Medzinárodnej konferencie pohrebníctva štátov V4, 23.–24. 9. 2015,
v Ostrihome (Maďarsko).
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Preto sa už niekoľko rokov venujem výskumu pohrebných kázní
v Slovenskej republike. Robil som výskumné pozorovania v jednom zo
slovenských krematórií na súbore 100 pohrebných obradov a cestoval som
aj do iných miest na Slovensku kvôli tomu, aby som sa výskumne zúčastnil
na konkrétnych pohreboch. Svoje práce som knižne publikoval. Na jednej
strane by sme mohli konštatovať, že obrady, ktoré som pozoroval, prebehli
dôstojne a ak by sme si nekládli kritické otázky, mohli by sme povedať, že
stav súčasnej pohrebnej kázne je vyhovujúci.
Ale otázky zmyslu bytia človeka, podpora smútiacich v ich procese smútenia, hľadanie a nachádzanie pomoci vo viere v Boha, sú okruhy, ktoré si
zasluhujú, aby sme ich skúmali s náležitou pozornosťou. Musíme tak robiť
aj preto, lebo cirkevné pohreby bývajú nielen rešpektované, ale aj kritizované – nie len zo strany ostatných zložiek, ktoré sa na pohreboch podieľajú
a ale aj zo strany pohrebného zhromaždenia.
Našou úlohou nie je samoúčelná kritika, ale hľadanie ciest k tomu, aby
mal pohrebný obrad svoju nespochybniteľnú kvalitu aj pri pohľade na jeho
kázňovú časť. Preto musíme pohrebným kázňam venovať oveľa výraznejšia
pozornosť a robiť tak:
1. s odvahou na hĺbkový kritický pohľad do existujúcej praxe
2. v interdisciplinárnom hľadaní, aké podnety pre pohrebnú kázeň vyplynú z diskusie s inými vednými odbormi,
3. a s otázkou, ako tieto výsledky efektívne preniesť do teologického
vzdelávania a do celoživotného vzdelávania duchovných.
Tým som naznačil, že chceme otázku posunúť ďalej – od otázok kultúrnej akceptovateľnosti k vedomému zvládaniu komplexných úloh pohrebnej
kázne.
1 Kritický pohľad do existujúcej praxe pohrebných kázní

Ak budem hovoriť o problémoch súčasnej pohrebnej kázne, nechcem, aby
to vyznelo ako neúcta voči práci duchovných. Existuje všeobecná zhoda
v názore, že pohreb predstavuje jednu z najťažších častí ich práce a tieto
kritické poznámky majú viesť k hľadaniu postupov na skvalitnenie tejto
služby. Chcel by som poukázať na dva okruhy problémov: (1) problémy,
ktoré vyplývajú z pracovných metód duchovných pri príprave pohrebnej
kázne; (2) problémy, ktoré môžu vznikať v spolupráci medzi pohrebnými
službami a duchovnými.
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1.1 Problémy, ktoré vyplývajú z pracovných metód duchovných pri
príprave pohrebnej kázne.

Kvalitné naplnenie úloh pohrebnej kázne si vyžaduje: (a) správne stanovenie cieľa pohrebnej kázne, ktorý má (b) korešpondovať s homiletickou situáciou daného pohrebu, teda s prípadom zosnulej osoby a s predpokladaným
zložením pohrebného zhromaždenia a (c) má vyrastať zo správne zvoleného
biblického textu a (d) jeho primeranej exegézy, a (e) jeho primeranej aplikácie do kontextu pohrebu. Vo všetkých krokoch tohto postupu nachádzame
v praxi menej alebo viac závažné nedostatky.
Ad a) Nedostatočné zohľadnenie špecifickej situácie daného pohrebu,
t. j. prípadu zosnulého a zloženie pohrebného zhromaždenia
Počas mojich terénnych pozorovaní som sa stretával s tým, že niektorí
duchovní nezohľadňovali špecifickú situáciu daného prípadu – vychádzali
z paušálnej predstavy, akoby bolo možné vykonávať pohrebný obrad bez
špecifickej väzby na prípad.
Ad b) Nevhodné stanovenie cieľa pohrebnej kázne
Kazatelia, ktorí vidia v pohrebnej kázni len príležitosť na evanjelizačné
či misijné oslovenie, zvyknú zabúdať na to, že majú pred sebou smútiacich,
ktorým majú ohlasovaním Božieho slova poskytnúť pastorálnu pomoc2.
Chcú osloviť ostatných prítomných a viesť ich k viere. Ak by ale dobre
zvládli pastorálne oslovenie pozostalých a ukázali im na význam viery
v procese smútenia, tento primárne pastorálny prístup by mohol mať evanjelizačný dosah aj bez evanjelizačného oslovenia ostatných prítomných. Samostatný problém vidíme v tom, ak kazatelia realizujú evanjelizačné ciele
s nedostatočnou formulačnou citlivosťou. Potom miesto toho, aby ľudí viedli k viere, dosiahnu len podcenenie alebo zneváženie existujúcich náboženských postojov svojich poslucháčov.
Ad c) Nevhodná voľba biblického textu
Na kurzoch pre duchovných zvyknem uvádzať príklady jednoznačne nevhodnej voľby biblického textu. Ide o prípady, kde vybraná biblická časť
nepodáva riešenie problému, na ktorý sa duchovný v pohrebnej kázni chce
sústrediť. Pri výskume sme našli dokonca aj prípady, ktoré mohli práve voľbou textu zvyšovať záťaž pozostalých.
Pri smrti mladého syna kazateľ použil biblický text z 1Sam 19,1 (Dávidove slová o Absolonovi:
2

Ako príklady charakterizovania situácie smútiacich napr. po samovražde, viď: Bereavement
Care in Practice. The Cruse approach to working with bereaved people. Richmond Surrey,
Cruse Bereavement Care. 2004. 72 s. ISBN 0 900 32122 9. Podobne: Bereavement. Support
when you need it most, (tématický list:) Bereaved by Suicide – bez údajov o vydavateľovi,
mieste a roku vydania. Podobne: Bereavement Through Suicide. Belfast, Community Response and North & West Belfast Health & Social Services Trust, s. a. 20 s.
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„Kráľ s rozochvením vystúpil do hornej miestnosti nad bránou a plakal.
Cestou vzlykal: Syn môj Absolón! Syn môj! Syn môj Absolón!“ Tí, ktorí tento text poznajú, vedia, že pokračuje: „Radšej som mal ja zomrieť namiesto
teba. Absolón, syn môj, syn môj!“ Takouto voľbou textu sa len posilnia
existujúce postoje pozostalých, miesto toho, aby do nich vnášal niečo, čo im
ponúkne pomoc k ďalším krokom vo vyrovnávaní so stratou. Kladieme si
otázku: Prečo sa kazateľ rozhodol takto postupovať? Bolo jeho úlohou pomáhať rodičom vyjadriť bolesť? Nemal im v tejto ťažkej situácii kázať
Božie slovo? Bol tento odsek z Písma Božím slovom do ich straty?
Ad d) Nedostatočná exegéza a nevhodná kázňová interpretácia biblických textov
V praxi sa stretávame aj s prípadmi, ktoré prezrádzajú nedostatočnú exegetickú (biblicko-vykladačskú) prácu. Tento nedostatok sa prejavuje tak, že
sa kazateľ počas prípravy nepýta, čo daný text znamenal pre pôvodných
čitateľov a čo to znamená pre dnešného poslucháča, ale biblickému textu
priraďuje významy, ktoré ten text nemá (eisegéza).
Ad e) Eschatologické výpovede o vzkriesení a večnom živote bez dostatočného vnímania prítomnej bolesti
Nádej viery, ktorá prehliada existujúcu bolesť, môže vyznieť ako útek
z reality do náboženského snívania. Kazateľ Božieho slova nepotrebuje pred
realitou nikam utekať. Viera v Boha unesie napätie medzi existujúcou
bolesťou straty a nádejou viery – vzkriesenie a večný život. Preto je potrebná väčšia otvorenosť pre vnímanie situácie.
1.2 Problémy, ktoré môžu vznikať v spolupráci medzi pohrebnými
službami a duchovnými

Na Slovensku som pozoroval situácie, kde pohrebné služby v snahe uľahčiť
pozostalým vybavovanie obradu a v snahe o komplexné poskytovanie
služieb, zabezpečia aj kontakt s duchovným. Tento motív je chvályhodný.
Problémom sa však stáva to, že
• duchovný získa len základné informácie o zosnulom a čas obradu.
• Pozostalí nedostanú žiadnu formu pomoci z jeho strany pred pohrebom.
• Nenadviažu pozitívny kontakt s duchovným, ale keby ho mali, mohlo
to pozitívne vplývať na ich vnímanie celého obradu a mohlo to byť
pre nich podporné v procese smútenia.
Ak to povieme inak – ak absentuje vzťah medzi pozostalými a duchovným, duchovný sa stáva len „najatým rečníkom“ a závažne sa obmedzuje
jeho význam pre smútiacich.
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Prirodzene, niektorí duchovní sú odborne i osobnostne vybavení pre
podporu smútiacich, ale niektorí nie sú. Preto je potrebné túto vec korigovať
podľa miestnych podmienok.
Z toho, čo sme doposiaľ konštatovali, nám vyplývajú nasledovné úlohy:
A) rozvinúť dialóg medzi zúčastnenými (poskytovatelia služieb, duchovní, účastníci pohrebu), ktorý by zbieral pozitívne hodnotenia a aj
kritické podnety a tieto dve skupiny podnetov bude potrebné následne
odborne spracovávať vo vzťahu k cieľom a úlohám pohrebného
diania.
B) Pokiaľ ide o kontext pohrebného obradu, považujeme za nutné zavedenie štandardnej ponuky pastorálnej starostlivosti o pozostalých pred
pohrebom a v prípadoch, kde to pozostalí potrebujú, aj po pohrebe.
Pozostalí môžu túto ponuku odmietnuť, ale cirkvi ju musia ponúknuť.
2 Potreba interdisciplinárnej spolupráce v prospech kazuálnej homiletiky

R. 2014 sme participovali na medzinárodnom výskume, ktorý vychádzal zo
štruktúrovaných výskumných rozhovorov s vybranými skupinami smútiacich v Rumunsku, na Slovensku a v Poľsku. Skupina smútiacich, s ktorými som viedol štruktúrované rozhovory ja, neuvádzala, že by v cirkevnom
pohrebnom obrade dostala pomoc pre vyrovnanie so stratou – aj keď šlo
o cirkevný obrad a oni sa považujú za praktizujúcich kresťanov. Otázkou je,
prečo je to tak. Nemá pohrebný obrad potenciál byť pomocou pre smútiacich, alebo tento potenciál má a daná skupina smútiacich nedostala takú
formu pomoci, ktorú mala a mohla dostať aj v obrade samotnom?
Tieto otázky nás vedú k tomu, aby sme sa pýtali na potenciál pohrebného
obradu a možnosti jeho plného rozvinutia z hľadiska pastorálneho, misijného, ale aj filozofického a to tak, aby sa naplnili jeho úlohy voči rôznym
skupinám účastníkov obradu.
Práve tu je miesto pre diskusiu s inými vednými odbormi, ktoré disponujú s poznatkami, ktoré môžu kresťanskú pohrebnú kázeň skvalitniť – tým,
že jej ukážu na problémy alebo dajú otázky, ktoré má teologicky riešiť – so
zámerom, aby pohrebný obrad nepodával „niečo“, ale aby bol závažným
oslovením človeka pri vyrovnávaní sa s otázkou konečnosti bytia – pred
Bohom.
2.1 Neteologické odbory (napr. spolupráca s psychologickým výskumom
smútenia)

Významnou pomocou môžu byť napríklad výsledky bohatých psychologických výskumov v oblasti smútenia a vyrovnávania so stratou. Lenže poh-
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rebné kázne v existujúcej praxi na ne nenadväzujú. Môžeme si klásť otázky
ako napríklad:
• Čo znamená pre kresťanský pohreb uvedomenie si reality smrti, ktoré
Worden uvádza ako prvú úlohu vo vyrovnávaní so smútením? Ako
môžeme túto skutočnosť teologicky legitímne reflektovať v obrade?
• Čo znamená pre kresťanský pohreb duálny model smútenia podľa
Margaret Stroebe, ktorý hovorí o tom, že človek v období smútenia
osciluje medzi zameraním sa na stratu a zameraním sa na obnovu?
Ako je možné teologicky legitímne využiť tento a podobné poznatky
v podpore pozostalých?
2.2 Teologická odpoveď (spolupráca s biblicko-exegetickým bádaním)

Prirodzene, kazuálna homiletika sa potrebuje pre rozvoj pochopenia svojej
homiletickej situácie rozsiahlym spôsobom vyrovnávať s poznatkami psychológie smútenia, aby na tieto podnety hľadala primerané spôsoby biblicko-teologickej reakcie. Duchovní potrebujú zohľadňovať psychologické
poznatky, ale ich pracovnými nástrojmi sú nástroje teológie a viery v Boha.
3 Záver

V našom príspevku sme poukázali na riziká, ktoré vznikajú v jednotlivých
etapách prípravy pohrebnej kázne. Potrebujeme hľadať možnosti na to, aby
sa pohreb a aj samotná pohrebná kázeň chápala nie len ako súčasť rutiny
výkonu duchovenskej služby, ale ako špecifická, významná a vzácna
príležitosť pre ohlasovanie Božieho slova do životnej situácie poslucháčov.
Súbory poznatkov a pozorovaní, ktoré získame v empirických pozorovaniach, v kritickej diskusii zúčastnených strán i v interdisciplinárnej diskusii,
musíme následne komplexne teologicky spracovať a prenášať do teologického vzdelávania budúcich duchovných, ako aj do celoživotného vzdelávania duchovných jednotlivých kresťanských cirkví, o čo sa v rámci svojich
možností snažíme už teraz.
4 Použitá literatúra
http://dying.about.com/od/famousmemorableeulogies/a/johnpaul_II.htm
MASARIK, A., Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora
Kišša, Banská Bystrica, PF UMB, 2008, 160 s., ISBN 978-80-8083-547-7.
Aby smútili s nádejou. Vybrané aspekty pohrebných kázní. Brno, L. Marek, 2011,
182 s., ISBN 978-80-87127-35-3.
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RATZINGER, J., Eschatologie a věčný život, Brno, Barrister and Principal – studio,
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Memorials, Norwich, Norfolk, Canterbury Press, 2003, 106 s., ISBN 1-85311514-2.
STEBLER, Ch., Die drei Dimensionen der Bestattungspredigt, Theologie, Biographie
und Trauergemeinde, Zürich, Theologisker Verlag, 2006, 320 s., ISBN 10: 3290-17381-X.
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Doc. ThDr. Albín MASARIK, PhD.
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Konferencia o pohrebníctve
Pavel PROCHÁZKA
V maďarskom Ostrihome sa v dňoch 23. a 24. septembra 2015 uskutočnilo
v poradí druhé podujatie, určené pre všetkých, ktorí sú profesijne zameraní
na pohrebníctvo. Prvý deň sa konala obchodná výstava materiálu a pomôcok pre pohrebníctvo, druhý deň odborná konferencia. Na konferencii sa za
Katedru teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici zúčastnili traja
pozvaní hostia, a to prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres, PhD., prof.
ThDr. Pavel Procházka, PhD. a doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Podujatie bolo určené najmä pre účastníkov z krajín tzv. V4, teda z hosťujúcej krajiny Maďarsko, zo Slovenska, z Českej republiky a z Poľska.
Prítomná bola však tiež delegácia zo Zakarpatska, z Ukrajiny, lebo v rámci
podujatia prevzali hodnotné dary na zlepšenie ich služieb od zväzu pohrebníkov v Maďarsku.
Na úvod konferencie bolo zdôraznené, že okrem majiteľov pohrebných
služieb a členov pohrebných združení sa jej zúčastňujú aj viacerí teológovia
a predstavitelia štátnej správy. Ukazuje sa, že okrem koordinácie pri riešení
profesijných problémov v oblasti pohrebníctva v rámci krajín V4 je potrebný a vítaný pohľad teológov a duchovných, ako aj rozhovor medzi štátom
a cirkvou. K tejto problematike sa vyjadrovali viacerí prednášajúci, osobitne
moderátor podujatia, viceprezident Maďarskej pohrebnej asociácie Dr. Géza
Ladocsy, prezident Pohrebnej asociácie južný Dunántúl Béla Puskás a štátny tajomník Ministerstva humánnych zdrojov Dr. Bence Rétvári.
Viaceré prednášky nás zaujali nevšedným obsahom a novými informáciami. Medzi ne patrili aj skúsenosti rímskokatolíckeho biskupa Jánosa Szégu, ktorý prednášal na tému Pohrebné zvyklosti Rómov. Zdôraznil, že sa
možno od rómskych bratov priučiť najmä tomu, aký dôležitý je pre nich
pohreb. ‒ Je príležitosťou stretnúť sa vo veľkom počte a hovoriť o zosnulom. Pre Nerómov môžu byť niektoré ich zvyklosti nezrozumiteľné, avšak
pre rómsky pohreb sú dôležité, ako napr. uliatie trochy vína na zem pre zosnulého; niekedy zosnulému pripravia aj stôl s jedlom, sklené truhly, aby
boli so zosnulým čo najdlhšie; zdržovanie uloženia truhly do hrobu a rad
iných pozoruhodností, ktoré sa môžu pri rómskom pohrebe uplatniť. Zvyklosti treba poznať, aby nevznikli nedorozumenia, lebo ‒ na rozdiel od časTestimonium fidei 3 (2015), 77–78. ISSN 1339-3685
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tých pokusov majority izolovať smrť od zraku ľudí, najmä detí, ‒ Rómovia
nechcú smrť a pohreb oddeliť od života. Posmrtný život si predstavujú tak,
že budú po smrti vyzerať ako za života. Preto si napr. neradi dajú amputovať končatinu, aby na večnosti neboli bez nohy, a podobne. Niektoré
z dnešných rómskych zvykov mala v minulosti majorita, tie sa však neudržali. Pán biskup odporučil kňazom, aby niektorú časť, napr. požehnanie, vykonali v rómskom jazyku.
Spomedzi zástupcov Katedry teológie a katechetiky bola z časových dôvodov daná možnosť vystúpiť len jednému. Zúčastnených oslovil doc.
ThDr. Albín Masarik, PhD. Zdôraznil, že v každej oblasti, teda aj v pohrebníctve, treba byť náročný. Ak si nekladieme kritické otázky, možno povieme, že všetko môže ostať, ako je. Zvyšovanie kvality si žiada hlboký,
kritický pohľad v existujúcej praxi, ale aj v oblasti interdisciplinárnej spolupráce. Výsledky možno uplatňovať vo vzdelávaní budúcich duchovných,
ako aj v ich celoživotnom vzdelávaní. Doc. Masarik sa potom sústredil na
pracovné metódy duchovných pri príprave pohrebnej kázne. Treba stanoviť
jej ciele. Čo sa má dosiahnuť? Musí korešpondovať s osobou a zhromaždenými. Voľba vhodného kázňového textu je základom poskytnutia útechy
a odovzdania evanjeliového posolstva o spáse v Ježišovi Kristovi. Naopak,
v konkrétnych prípadoch nevhodná voľba textu zvyšuje záťaž pozostalých.
Nemožno prehliadať situáciu rodiny a širších súvislostí života zosnulého.
Takisto nevhodný cieľ kázne a snaha za každú cenu využiť pohreb ako
evanjelizačnú príležitosť nesmie byť jediným cieľom. Treba ľudí osloviť
a poskytnúť im útechu. Po pohrebe možno uplatniť pastorálny prístup
k smútiacim. Doc. Masarik na záver svojej prednášky zdôraznil svoje presvedčenie, že na vypracovanie kvalitnej pohrebnej kázne je potrebný dobrý
teologický základ, diskusia s inými vednými odbormi (napr. psychológiou),
dialóg medzi zúčastnenými a zohľadnenie kontextu pohrebného obradu.
Z množstva podnetných častí konferencie ešte spomeniem podpísanie
etického kódexu maďarských pohrebníkov. Cieľom dokumentu v rozsahu
18000 znakov je zachovať pamiatku zosnulého, ochrániť pohrebníctvo od
nežiaducich javov, ktoré niekedy vzbudzujú neprajnosť vo verejnej mienke.
Po skončení konferencie si našu delegáciu uctil v osobnom rozhovore
pán Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Vyjadril nádej, že sa rozvinie ďalšia vzájomná spolupráca.
Budúcoročná konferencia sa má uskutočniť v Českej republike.
Na konferencii sme nadviazali cenné osobné kontakty. Rád by som touto
cestou vyjadril poďakovanie pánovi redaktorovi Slovenského pohrebníctva
Pavlovi Onderovi za pozvanie, a prof. Imremu Peresovi za organizovanie
našej účasti na tomto podujatí.
Prof. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
78

Obhajoby dizertačných prác a rigorózne skúšky
na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej
Bystrici
Pavel Procházka
Od udelenia práv na doktorandské štúdium uplynulo päť rokov. Spomedzi
viacerých študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia zapísaných
a študujúcich na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici
v študijnom programe Teológia sa najviac pousilovali ukončiť študijnú i vedeckú časť štúdia dvaja z nich. Dňa 25. augusta 2015 sa tak stali prvými absolventmi katedry, ktorí získali titul akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor v skratke PhD).
V internom štúdiu zavŕšil svoju štvorročnú prácu Mgr. Miloš Masarik.
Obhájil dizertačnú prácu na aktuálnu tému Základy podnikateľskej etiky
podľa Novej zmluvy. Školiteľ prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imre Peres zhrnul
a podčiarkol, že sa „téma dizertačnej práce dotýka trhového prostredia
a v nej účinkujúcich ľudí. No práve aj na toto, čoraz hustejšie, zložitejšie
a vulgarizujúcejšie sa dianie má reagovať cirkev a jej teológia, keďže ani
v hospodárskej politike nie je možné odmocniť človeka a nebrať v úvahu
jeho ľudské cítenie, etické princípy a spoločenské postavenie, ktoré prináša
alebo odoberá dobré cítenie a zmysel života, ktorý možno zvládnuť podľa
dôležitých etických hodnôt. A tak aj cirkev musí reagovať na tento fenomén
a ponúkať jasné biblicko-etické učenie pre túto profesiu, ako aj praktickú
pomoc pri vzniku defektov, pri zisťovaní ich príčin a pomoci ich liečby.“
Podľa názoru oponenta prof. ThDr. Antona Tyrola, PhD. je práca „cennou
štúdiou problematiky kresťanských princípov v oblasti podnikania a spoločenského angažovania sa kresťanov v sociálnych a ekonomických otázkach.“ Prácu hodnotí ako „prínos do spoločenského života, a to najmä pre
tých podnikateľov, ktorí sa vo svojom povolaní chcú riadiť princípmi evanjelia a sledovať vo svojej práci vyššie hodnoty, než je len profit a spoločenská prestíž postavená na vplyve alebo moci.“ Ďalší oponent, prof. PhDr.
Dalimír Hajko, DrSc. podčiarkuje, že „dizertačná práca znamená nielen nepochybný prínos pre primerané pochopenie špecifických čŕt hospodárskeho
života, ale z hľadiska teologického chápania problematiky môžeme pravdepodobne za ešte väčší prínos považovať autorov premyslený pokus vytvoriť podklad pre cirkevnú starostlivosť o majetných, o bohatých podnikateľov a spolumajiteľov firiem a korporácií, ale aj ostatných stakeholderov…
a špecifikuje aj iný rozmer a poslanie hospodárskych aktivít než len
zhromažďovanie majetku a bohatstva.“
V externom štúdiu po piatich rokoch študijného a výskumného úsilia
predložila a obhájila dizertačnú prácu Mgr. Gabriella Kopas na tému QoheTestimonium fidei 3 (2015), 79–82. ISSN 1339-3685
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let’s Social Setting: a Socio-Rhetorical Reading of Ecclesiastes. (Sociálne
prostredie Koheleta: socio-rétorická interpretácia knihy Kazateľ).
„Prínosom, obzvlášť v evanjelikálnej teológii v Slovensku, je aplikácia rétorickej kritiky na biblický text. Prirodzene, že týmto vzniká napätie medzi teológiou inšpirácie a interpretáciou autorových zdrojov, ale to je možné považovať za pozitívne pre rozvoj kritického myslenia v slovenskom evanjelikalizme.“ Tak to vidí školiteľ Gabrielly Kopas doc. ThDr. Pavel Hanes,
PhD. Oponent dizeratčnej práce Prof. Dr. Jörg Barthel z Nemecka sa jednoznačne vyjadruje, že „bez akýchkoľvek pochybností štúdia spĺňa ciele. Pokiaľ ide o metodiku, argumentácia, odkaz na staroveké zdroje a dialóg so
súčasným výskumom je úplne aktuálna. A ešte viac, vypĺňa medzeru vo výskume Koheleta. Štúdia G. Kopas otvára nové spôsoby čítania knihy. Dosahuje to predovšetkým použitím interdisciplinárneho prístupu, ktorý kombinuje dva často oddelene podávané spôsoby biblickej exegézy: close reading
(pozn. autora: starostlivá, do súvislostí zasadená interpretácia kratšej pasáže
textu) s poukazom na vnútornú štruktúru a historickú analýzu sociálneho
a kultúrneho kontextu odseku, čím vrhá nové svetlo na samotný text.“ Ďalší
oponent doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. vidí prínos dizerácie pre rozvoj vedy: „Analýzou vybraných perikop autorka anticipovala
komplexný výklad knihy Kazateľ cez sociálno-rétorickú analýzu, čo dáva
predpoklad pre budúci obsiahlejší komentár tejto múdroslovnej knihy novou
optikou. Dôležitý je pritom aj interdisciplinárny prínos, hoci autorka uvádza
najmä antropológiu, sociológiu a ekonómiu, oponent vidí perspektívy aj na
poli sociálnej práce resp. charitatívnej práce a etiky. Práca má prínos aj pre
ekumenickú teológiu opretú o biblický prístup bez denominačných interpretácií. Perspektíva prínosu práce je aj pre pastorálnu teológiu, diakoniu
a homiletiku.“
Na Katedre evanjelikálnej teológie a misie je tiež možné v zmysle zákona o vysokých školách vykonať rigoróznu skúšku v študijnej obore 2.1.12
Teológia, v teologickom študijnom programe Evanjelikálna teológia a získať akademický titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“). Tento rok dňa
4. septembra predložili rigorózne práce a vykonali rigorózne skúšky Mgr.
Aranka Csonthó a Mgr. Dávid Vargaeštok.
Mgr. Aranka Csonthó vo svojej rigoróznej práci skúmala Kalvínove
komentáre k novozákonným spisom. Viaceré časti preložila do slovenčiny,
keďže jej zámerom bolo priblížiť ich slovenskému čitateľovi. Konzultant
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres zhodnotil predloženú rigoróznu
prácu ako aktuálnu a vyjadril v posudku presvedčenie, že „bolo dôležité poukázať na Kalvínove pramene, ktoré Kalvín priamo cituje alebo sa na nich
nepriamo odvoláva. Tak sa dostali na pretras antickí autori profánni (napr.
Homer, Hesiod, Platon, Aristoteles, Plutarch, Cicero, Seneca, Plínius atď.),
taktiež cirkevní otcovia, zvlášť Augustin a Chrysostomos, ale aj mnohí ďal80
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ší (napr. Origenés, Tertullianus, Hieronymus, Ambrosius, Eusebius atď.).“
Za jej hlavný prínos považuje, že „dáva poznávať novú tvár Jána Kalvína na
základe jeho vedecko-literárnej činnosti a predstavuje ho ako muža nesmierne zásadového a hlboko orientovaného na Písmo a snažiaceho sa o uplatnenie Kristovej milosti pre spásu duší – a to aj za cenu krutého zápasu a konfliktov s trendom morálne i teologicky upadajúcej vtedajšej cirkvi. Môže sa
očakávať, že myšlienky roztrúsené v práci či koncipované v sumároch môžu
dnes pôsobiť inšpiratívne nielen pre reformovanú cirkev na Slovensku, ale
aj pre širšie ekumenické prostredie.“ Oponent prof. ThDr. Pavel Procházka,
PhD. mieni, že sa A. Csonthó podarilo vhodným výberom textov a ich
komentovaním priblížiť Kalvínove komentáre ako materiál na kritické rozmýšľanie o ťažiskových témach Kalvínovej teológie, včítane kontroverzne
vykladanej otázky predestinácie, ako aj ďalších, pre Kalvína typických teologických tém, ako napr. konečná autorita sv. Písma, Božia zvrchovanosť,
Božie kráľovstvo, spása bez zásluh a ďalšie. Tiež sa v texte dá vyčítať alebo
vytušiť veľa etických postojov, ktoré viedli tohto vynikajúceho teológa
a reformátora cirkvi v jeho pozoruhodnom a príkladom životnom príbehu.
Mgr. Dávid Vargaeštok dôkladne spracoval Liturgické hymny v knihe
Zjavenia. Konzultant prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. posúdil
rigoróznu prácu ako prehľadnú a logicky spracovanú. „Hĺbkovo sa venuje
analýze pozadia hymnických textov v knihe Zjavenia so zámerom odhaliť
ich pôvod, proces ich ďalšieho možného literárneho utvárania, ako aj spôsob ich liturgického užívania v prostredí jánovskej cirkvi. K tomuto cieľu
pripojil aj zámer v priestore cirkevnej plurality prispieť aj k obnove
cirkevného spevu po stránke obsahovej, tematickej a teologickej.“ Mieni, že
„spracovanie tejto ‚apokalyptickej‘ témy vo forme triezveho literárneho útvaru je prínosom, ktorý budú môcť použiť teológovia, pastori i kazatelia
z rôznych cirkví, ba aj literárne činní pedagógovia a učitelia náboženstva.“
Oponent doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. hodnotí v posudku rigoróznej
práce, že „Mgr. Vargaeštok vo svojej práci skúma liturgické hymny v knihe
Zjavenia, čo už samotné je špecifickým príspevkom k skúmaniu Písma. Všíma si ich tak v kontexte ich vzniku, ako aj v kontexte ich dosahu na cirkev
v dejinách (v období vzniku a podnety pre súčasnosť).“ Za najvýznamnejšie
považuje „jeho podnety vychádzajúce zo Zj, ktoré spracováva ako smernice
pre uctievanie Boha (najmä jeho prístup k textom, ktoré podávajú nebeskú
oslavu Boha a jej domýšľanie ako smerníc pre formovanie liturgickej stránky bohoslužby. Rovnako považujem za významné jeho pozorovania, ktoré
sa týkajú teologickej, teda obsahovej stránky cirkevného bohoslužobného
spevu.“
Absolventom doktorandského štúdia i úspešným absolventom rigoróznych skúšok úprimne blahoželám. Ich štúdium, výskum a spísanie prác po81

Pavel Procházka

súva ďalej naše spoznávanie dôležitých tém v teológii. Soli Deo gloria.
Dizertačné i rigorózne práce sú dostupné v knižnici katedry.
Prof. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
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Misijné snahy a možnosti v dnešnej cirkvi
János Sebők
Založenie Reformovanej záchrannej misie

Po politických zmenách v novej spoločenskej situácii bola cirkev postavená
pred nové možnosti služby. Zároveň si uvedomila, že tieto príležitosti sa nesmú prepásť, ale že treba ich múdro využiť. Zároveň bolo zrejmé, že dnešná
cirkev musí tiež reagovať na nové problémy, ktoré so zmenou prišli. Výzva
dvanástim učeníkom sa stala aktuálnou aj pre dnešných učeníkov: „Choďte
a ohlasujte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo! Chorých uzdravujte, mŕtvych
krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali,
zadarmo dávajte“ (Mt 10,7–8). Aktuálnou úlohou sa stalo: niesť víťazné
evanjelium Božieho kráľovstva a jeho moc ľuďom uprostred problémov života. Cirkvi bol zverený veľký poklad – evanjelium, ktoré aj dnes je živé
a pôsobivé. Slová Pána sú aj pre človeka dnešnej doby silou, ktorá utvára život a ňou získajú slobodu a nový život všetci trpiaci na neduhy.
Tak sa vo viacerých sférach rozbehli rôzne činnosti: zriaďovali sa organizácie pre prácu s deťmi, mládežou, a bolo možne začať aj s výučbou
náboženstva na školách. Bolo však možné vidieť aj to, ako sa rozpadávajú
manželstvá, ako ľudia prepadávajú alkoholu a nivočia svoje rodiny. S prerodom spoločnosti prišli aj starosti ľudí bez práce, živorenie, bezdomovectvo
a u postihnutých sa čoraz viac objavovala depresia. Akoby súčasne s tým sa
odhaľoval aj biedny stav mnohých ľudí v cirkvi, ktorí sa vo viere unavili,
sklamali, alebo jednoducho čakali na oživenie.
Reagujúc na tieto a podobné problémy vznikla v roku 1990 v Chrámci
Reformovaná záchranná misia.1 Jej zakladatelia pri čítaní Božieho slova
prijali poznanie, že aj dnešní učeníci Ježiša Krista sú svetlom sveta (Mt
5,15–16). V tomto zmysle majú vziať na seba úlohu sviece vo svojom okolí,
keďže svetlo nemôže byť skryté pod pokrývku, ale má vo tme svietiť. Veru,
medzi ľuďmi je veľká tma a mnohí nevidia východisko zo svojej beznádejnej situácie, nevedia, akoby sa vyslobodili z okov náruživostí. Veriaci ľudia
však poznajú Vysloboditeľa, vedia, že aj z toho najviac beznádejného stavu
je východisko. Ako aj Pán Ježiš povedal Marte pri hrobe Lazharovom: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu“ (Jn 11,40)? Totiž poukázal
na to, že aj z pazúrov smrti, aj z hrobu je cesta von, o čo viac je vy1
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slobodenie z otroctva náruživostí. Tak aj dnes mnohí okúsia silu evanjelistovho svedectva: „Ak Vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36).
Rôzne choroby náruživostí

Reformovaná záchranná misia prišla k poznaniu, že pre ľudí trpiacich na
závislosť na alkohole je dôležité povzbudzovanie a pomoc na ceste k Vysloboditeľovi. Totiž alkoholici sú ľudia trpiaci na nedostatok dôvery a nemajú odvahu požiadať o pomoc iných. Aj zamietavý prístup spoločnosti
často ešte viac prispieva k frustrácii postihnutých. Úlohu hrá tu aj to, že po
viacerých pokusoch a pocitoch zlyhaniach myslia si, že z vlastnej sily sú neschopní sa oslobodiť, teda niet im už pomoci. Slovo Božie však povzbudzuje: „Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“ (Mk 10,49). Povzbudzovanie je dôležité preto,
lebo mnohí vo svojich hĺbkach zahorknú a myslia si, že v takom stave nemôžu prísť ani k Ježišovi. Preto ľuďom, ktorí sú veriaci a zakúsili vyslobodzujúcu moc Božiu, treba sa postaviť k takýmto upadlým a hľadajúcim, aby získali pomoc. Majú zvestovať: Pán ťa volá!, aj keď sa ich už každý vzdal, ako posadlého v Gadare (Mk 5,1–5). Totiž aj človek v priepasti je
človekom, ktorý je dôležitý pre Pána a On mu vie dať nový život.
V službe medzi postihnutými je dôležité osobné svedectvo. Pod tým sa
rozumie to, že čo zvestujeme, máme dokladať aj vlastným životom. Má sa
odhaliť a to, že aj slúžiaci brat je hriešny človek odkázaný na tú istú milosť.
Slúžiť vieme len preto, lebo Pán Ježiš nám daroval svoje vyslobodenie. Preto v našej službe má empatia a kristovká láska dôležitú úlohu práve v budovaní dôvery.
V uplynulých rokoch sme organizovali liečivé, dušpastierske konferencie, na ktorých pri službe postihnutým ľuďom sme sa konfrontovali s rozšírením spoločenských problémov. Vytvorili sa také závislosti, s akými sme
sa predtým nestretávali. Okrem užívania alkoholu a drog sa objavili závislosti na moderných technických prístrojoch. Čoraz viac sa objavujú závislosti na počítače a hracie automaty. Spojenie s internetom prináša mnoho
negatívnych vplyvov. Mnohí sa stanú závislí tak, že to zistia len pozdejšie,
a ani si neuvedomujú, ako ich to ťahá do otroctva. Kniha Prísloví hovorí
o víne, že je ako jed zmije (Prísl 23,31–32). Ak by sme vopred vedeli, že
v pohári je jed, nevypili by sme to. Toto slovo hovorí už preventívne: aký
bude mať následok popíjanie vína. Odhaľuje, aby sme hovorili o tomto
nebezpečí s deťmi a mladými ľuďmi, že všetko má svoju tienistú stránku
a že sa môže celkom rýchlo vyvinúť závislosť.
Na naše liečivé konferencie prišli aj ľudia trpiaci na depresiu a neurózu,
lebo počuli a zažili, že zvestované Slovo Božie a starostlivosť (dušpastierstvo) rozplýva vnútorné napätie. V priebehu organizovaní konferencií sme
prežívali rovnako úspechy aj neúspechy. Mohli sme vidieť Ježišovu za84
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chraňujúcu moc a jeho znovuzrodiacu lásku. Lebo „Ježiš Kristus je ten istý
včera, dnes i naveky“ (Zsid 13,8). Máme bratov, ktorí medzi nami zostali od
začiatku. Zažili sme však aj návrat hriechu.
Videli sme, že medzi padlými sú aj takí, ktorí sa vracajú, lebo k tomu,
aby sa postavili na vlastné nohy, požadujú pomoc a permanentnú duchovnú
starostlivosť. Sú bohužiaľ aj takí, ktorí sa stratia a nedajú o sebe nič vedieť.
Podstatnou súčasťou našej služby je teda permanentná pomoc tým, ktorí
sa oslobodili. Po oslobodení je treba v tom to novom stave aj vydržať. To
všetko tak, aby sa ich život znovu nanovo vybudoval. Totiž život človeka
dlhodobo závislého na alkohole alebo drogách sa rozsypal. Takíto obyčajne
stratia prácu, a často aj rodinu, ktorá ich vyhostí. Preto je treba im pomôcť
pri návrate do života. Človeka, ktorý bol slepý od narodenia, po jeho
uzdravení znovu osloví Pán Ježiš a pomáha mu dospieť aj k viere v neho.
Tak má aj zbor ísť za uzdraveným a poskytnúť mu pomocnú ruku.
Biblický základ našej služby

Vzniku Záchrannej misie a vytvoreniu jej služby predišlo Ježišovo povolanie a poznanie jeho poverenia. S Nehemiášom spolu vyznávame: „Sám Boh
nebies nám dá úspech a my, jeho služobníci, sa pustíme do práce a budeme
stavať“ (Neh 2,20). Našu službu od počiatku sprevádzajú zápasy a modlitby. Cez biblické posolstvo hľadíme na nášho Pána a poznávame, že od pádu
prvého človeka do hriechu Hospodin neustále zachraňuje človeka. Zachraňuje ho z hriechu pre večný život. Už pri potope Boh dáva Noachovi
príkaz, aby vyhotovil koráb, do ktorého mal uložiť svoju rodinu a po dvoch
z každého plemena zeme. Noach poslušne konal podľa príkazu Božieho,
a tak sa stal aj on záchrancom života. Hospodin zachránil svoj ľud aj z rúk
egyptského faraóna (2Mojž 18,1). Dávid bol pastierom, keď zakúsil Božiu
milosť a jeho zachraňujúcu lásku, ako zachraňoval svoj ľud a daroval mu
vyslobodenie. Tak tomu bolo aj v prípade boja proti Goliášovi: „Hospodin,
ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto Filištínca.“ (1Sam 17,37) Keď život jeho ľudu dostal sa do nebezpečenstva,
od Hospodina očakával pomoc. Ba potvrdzoval aj presvedčenia, že ako
Hospodin pomohol doteraz, podobne milostivo bude konať aj teraz. Prorok
Ezechiel pekne opisuje Božiu lásku: Izraelský národ sa podobal vyloženému
dievčatku, ktoré po narodení nebolo zaopatrené. Vyložili ho, teda vzdali sa
ho. Ale Hospodin povedal: „Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa
trepotať sa vo vlastnej krvi, povedal som ti, keď si ležala vo svojej krvi:
Ostaň nažive!“ (Ez 16,4–6) Na Blízkom východe až do doby Ježišovej bolo
zvykom života neschopných chlapcov a za zbytočné považované dievčatá
vykladať. Z 1. st. pred Kr. zachoval sa nám list jedného robotníka z Egypta,
písaný svojej žene: „Prosím ťa, ba prosíkam, staraj sa o malé dieťa!
85
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Akonáhle dostanem mzdu, pošlem ti peniaze. Ak to bude chlapec, nechaj ho
žiť; ak dievča, vylož ju…“2 Boh teda vyložených, odhodených a inými opovrhnutých ľudí podoprie a sformuje v svoj ľud.
Dôležitosť záchrany života môžeme vidieť najmarkantnejšie v pôsobení
Ježiša Krista. U Lk 19,10 hovorí o sebe: „Syn človeka prišiel, aby hľadal
a zachránil, čo bolo stratené.“ S týmto výrokom úzko súvisí potom aj
podobenstvo o stratenej a nájdenej ovci, v čom môžeme vidieť, že život od
Pastiera vzdialeného a zablúdeného človeka je tiež dôležitý pre Pána. Ježiš
je pripravený vyhľadať a domov zaniesť zablúdeného človeka. Osobne ho
hľadá, a neľutuje čas ani energiu na jeho nájdenie. V tomto Ježišovom počínaní sa odzrkadľuje celé jeho pozemské dielo naplnené zachraňujúcou
láskou. Vyhľadá hriešnikov, vyhostených, skloní sa k malomocným, a ich
dotykom vyjadruje, že aj takto v nemoci sú ľudia, ktorých chce očistiť. Ježiš
nepristupuje k ľuďom povýšene, ale odhaľuje nám hĺbku pravého dušpastierstva, ako postihnutých ľudí prijíma a pomáha im. To nám ilustruje napr.
aj príbehom o dotyku malomocného. Môžeme si všimnúť poradie: najsamprv sa dotkne ešte malomocného človeka a potom ho očistí. Toto môže
byť aj dnes dôležitým momentom pre náš prístup, keďže počas služby sa
často stretávame s ľuďmi, s ktorými by sme nechceli mať bližší kontakt.
Ježiš sa dal do reči aj so Židmi opovrhovanou ženu Samaritánkou (Jn
4,1–26), a tak vedie rozhovor, že na povrch sa dostávajú aj veci z hĺbky jej
duše. Koná to však veľmi citlivo, taktne. Je dôležité aj pre dnešnú záchrannú službu naučiť sa túto dušpastiersku službu orientovanú na partnera a na
Slovo Božie – tak, aby sa veci dostali na povrch nenútene, ale pozvoľna,
akoby len tak od seba: teda od Ducha. Je dôležité, aby sme sa nezastavili pri
povrchných veciach, ale vedeli odhaliť hĺbku bytia, kde sa skrývajú korene
problémov. Nestačí naučiť sa a povrchne obracať zbožnú kánaánsku reč,
lebo čo zostane skryté v hĺbke, raz to vytriskne, a zaplaví nielen postihnutého, ale aj jeho okolie. Teda je treba vyniesť na svetlo aj veci skryté, lebo
vpravde len tak môže nastať pravé uzdravenie.
Z uvedených biblických príbehov môžeme vidieť, nakoľko citlivo pristupoval Ježiš k problémom a postihnutým ľuďom svojej doby. Pána Ježiša
viedla k pohnutiu bieda jeho ľudu, a tak sa vydal na cestu za trpiacimi a vyhostenými, aby na ich záchrane konal. Keď visel na kríži, sami jeho nepriatelia ho s posmechom definovali: „Iným pomáhal, seba nevie
zachrániť“ (Mt 27,42). Teda aj tí, ktorí ho neprijali za Pána, uznávali, že zachraňoval ľudí. Aj jeho smrť na kríži bol skutok na záchranu – priamo i nepriamo. Napríklad vďaka Ježišovej smrti získal život Barrabáš a tým aj
novú šancu pre nový začiatok. Podobne aj jedne z lotrov, ktorý sa na kríži
obrátil, mohol s Ježišom vstúpiť do raja. Nepriamo však Ježišovou smrťou
2
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mnohí získali život, spasenie. „Vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi
nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž.“
(Kol 2,14).
V tejto záchrannej službe inšpiruje nielen vedomie povolania a Slovo
Božie, ale aj osobná skúsenosť. Prežitie vyslobodenia, uzdravenia a znovuzrodenia vedie k tomu, aby sme išli za tými, ktorí sa trápia a majú podobné
problémy, s akými sme zápasili aj my, ale z Božej milosti sme mohli zakúsiť, že Pán poskytuje pomoc a vyslobodenie. Mohli sme poznať, čo apoštol
Pavel vyjadruje takto: „Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne
ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo
ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život.“ (1Tim
1,16)
Dôležitou súčasťou našej služby je, aby sme nehľadeli na to, kto je to, čo
potrebuje našu pomoc, ale na to, akým sa môže stať skrze Božiu milosť.
Z príbehu o márnotratnom synovi vieme, že k Otcovi je možné sa vrátiť aj
od válova svíň, a že z hlbokej tmy vedie cesta na svetlo. Kto prežili podobný stav ničoty ľudského bytia, mohli sa dostať na hranicu pokusu o samovraždu, kde každé vyslovené slovo alebo vypočuté vyznanie môže byť otázkou života alebo smrti. V takom prípade obecenstvo lásky a uloženie sa do
Otcovho objatia môže dopomôcť k poznaniu, že je možné sa vrátiť/obrátiť
k Bohu. Povzbudivo pôsobí, že aj keď by sme prichádzali odkiaľkoľvek
a akokoľvek, On nevyhostí nikoho, ale v láske otvára náruč: „Kto prichádza ku mne, toho neodoženiem.“ (Jn 6,37).
Uzdravenie a vyslobodenie hľadajúci môžu sa po mnohých sklamaniach
a zlyhaniach dostať do takého kritického duševného stavu, že už ani sami
nechcú byť uzdravení. Ako muž pri Bethesde, ktorý bol chorý 38 rokov,
a ktorý na Ježišovu otázku – Chceš byť uzdravený? – už nevie, lebo nechce
povedať: Áno, chcem. Ale Pán Ježiš vie posilniť aj slabú vôľu. Môžeme sa
naladiť na jeho vôľu a odovzdať mu našu chorú vôľu. Pokornou a trpezlivou
starostlivosťou môžeme pomôcť ľuďom dostať sa k Ježišovi. Je dôležité,
aby sme nikdy nezabudli, koľko musel čakať na nás náš Pán, možno roky
alebo aj desaťročia, než sme začuli krotký a tichý hlas nášho Pastiera. Toto
vedomie môže nás uchrániť pred netrpezlivosťou, čo skôr prekáža, než napomáha našej službe.
Dôležitou súčasťou záchrannej služby je poznanie, že Ježiš uzdraveného
človeka posiela domov k svojim: „Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké
veci ti urobil Boh“ (Lk 8,39). Teda kto bol uzdravený, je zodpovedný aj za
ostatných. Kto to prijme a pokúsi sa zachraňovať iných, posilní sa vo viere
a v svojom novom živote. Kto to premešká, ten môže padnúť ľahšie späť.
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Skúsenosti z minulých období naznačujú, že pre ľudí ťažko trpiacich na
závislosti nestačí 5 dní. Preto sa snažíme zaistiť možnosť zostať aj dlhšie
pre tých, ktorí o to majú záujem a to potrebujú. Po službe, ktorú ako základ
pre uzdravenie poskytuje konferencia, zabezpečujeme aj individuálne aktivity. Ide obyčajne o viactýždňový program, ktorého základom je aplikovaný
výklad Písma. Účastníci každý deň počúvajú výklad Písma aplikovaný na
ich problémy a môžu sa zúčastňovať osobného dušpastierkeho rozhovoru.
Dôležitou súčasťou tejto služby je aj tzv. krízový program, v rámci
ktorého ľudia, ktorí sa dostali do veľkej krízy a potrebujú rýchlu pomoc, dostanú miesto v domove Misie, kde sa podriaďujú individuálnej telesnej i duchovnej starostlivosti. Takto odkázaní na pomoc sa tohoto programu držia
až do doby, keď sa opäť pomaly včlenia do spoločnosti a vyriešia aj svoje
osobné záležitosti (napr. práca, byt atď.)
Pri takzvaných minikonferenciách sa čoraz viac venujeme parakletickému dušpastierstvu, čomu dobré možnosti poskytujú dlhšie trvajúce individuálne zamestnania. V záujme úplného uzdravenia je dôležité odhaliť skutočné životné situácie. Je treba otvoriť podstatu problémov, lebo pokiaľ to zostane skryté alebo ukrývané, môže nastať iba polovičné uzdravenie. Pokiaľ
sa zapodievame len s povrchnými syndrómami a pravé, choré syndrómy
medziľudských vzťahov sa tlačia akoby do „pivnice“, nie je možné dúfať
v trvalé uzdravenie. Komplexy, neurózy a depresívne stavy sa raz opäť prebijú na povrch a zaplavia všetko. Od Boha prijatou pokornou, trpezlivou
službou sa dajú aj tieto kŕče uvoľniť. V priebehu aktivít hrajú dôležitú úlohu
spoločné i osobné rozhovory. Na konci konferencie dostáva miesto rozvoj
osobných schopností na riešenie problémov a pomoc na návrat do života
(pre novú socializáciu).
Dôležitou súčasťou viactýždňových terapií minikonferencií je aj vytvorenie návykov na prácu. Snažíme sa to realizovať prácami v záhrade a okolo
domu.
V našej službe dávame priestor aj stretnutiam pre rodinných príslušníkov z dôvodu doliečenia. Pre manželské páry sa snažíme umožniť zapojenie
sa do procesu uzdravenia a posilnenia. Snažíme sa zdôrazňovať aj uzdravenie vzťahov, keďže komu sa podarilo dať do poriadku vzťah s Bohom, ten
vie žiť ďalej aj v uzdravujúcom vzťahu so sebou a so svojimi blížnymi.
Plánujeme realizovať aj stretnutia pre deti a mládež za účelom prevencie.
Čoraz viac sa žiada aj pomoc cez telefón. Zvlášť o to žiadajú ľudia, ktorí
sa rýchlo dostali do slepej uličky, upadli do beznádeje a potrebujú, by boli
vypočutí a bolo im poradené. Aj pošta je dôležitou súčasťou našej dušpastierskej služby. Tieto sféry sú pre nás veľkou výzvou a zároveň si vyžadujú
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čoraz náročnejšiu prípravu. Veríme, že Reformovaná záchranná misia bude
môcť z Božej milosti zodpovedne vyhovieť týmto výzvam a požiadavkám.
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Zmena na pozícii vedúceho našej katedry
Albín Masarik
Posledného augusta sa skončilo funkčné obdobie predošlého vedúceho
katedry, doc. Masarika, ktorý bol na tejto funkcii 6 rokov. Pre pôsobenie na
tejto pozícii bola v konkurze úspešná PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.,
ktorá je jednou z absolventov štúdia na tejto katedre.
Nevyrástla v kresťanskom prostredí. Roku 1990 sa rozhodla navštevovať
evanjelický cirkevný zbor v Košiciach, kde sa rozvíjala ekumenická spolupráca mladých ľudí na tvorbe duchovných piesní. V tomto dianí roku 1991
osobne spoznala Pána Ježiša Krista a rozhodla sa ho svojím životom nasledovať. V túžbe po ďalšom duchovnom raste sa stala členkou Apoštolskej
cirkvi v Košiciach, kde sa venovala práci s deťmi a mládežou. V rámci
misijných aktivít nielen na východnom Slovensku sa zapájala do práce
v rómskych komunitách. Vzhľadom na záujem o misiu a katechézu sa rozhodla študovať na našej katedre a štúdium úspešne ukončila r. 2001. Roku
2003 jej Apoštolská cirkev na Slovensku dala poverenie, aby ju ako učiteľka zastupovala v pedagogickom tíme tejto katedry. Popri zamestnaní absolvovala doktorandské štúdium so zameraním na náboženskú výchovu, pričom sa výskumne venovala vývinu detskej religiozity.
V súčasnosti sa výskumne zameriava na problematiku misiológie a prekladu Novej zmluvy do rómskeho jazyka. Pracuje aj na téme svojej habilitačnej práce s názvom „Múdroslovné výroky v Ježišovom učení“. Novej
pani vedúcej som položil niekoľko otázok:
‒ S akými perspektívami vstupujete do tejto pozície?
Úlohou katedry je rozvíjať výchovnovzdelávaciu činnosť v súlade so zámerom zriaďovateľa, ktorým je Združenie evanjelikálnych cirkví, keďže naša
Katedra teológie a katechetiky participuje na príprave duchovných pracovníkov pre prax. Spolupráca s cirkevnými zbormi by sa mala upevňovať aj
dôslednou praktickou prípravou študentov a realizáciou čiastkových praktických cvičení, individuálne aj v skupinách, v rámci pravidelných vnútrocirkevných aktivít. Z prevádzkového hľadiska sa pripravuje dokončenie rekonštrukcie podkrovia budovy katedrovej knižnice, zabezpečenie úpravy
priestoru na neformálne stretávanie sa študentov a ostatných priestorov s
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ubytovacou kapacitou pre hosťujúcich prednášajúcich a doktorandov. Ďalší
kvalifikačný rast pracovníkov na katedre je nevyhnutnou podmienkou
trvalej udržateľnosti možnosti akreditovaného štúdia teológie vo všetkých
troch stupňoch, preto je pred nami náročné obdobie, v ktorom chceme ako
kolektív stáť jeden pri druhom a podporovať sa navzájom v plnení úloh
spojených s výskumom a publikovaním jeho výsledkov.
‒ V čom Vám môžu byť nápomocní Vaši kolegovia?
Našou najdôležitejšou spoločnou úlohou je podpora študentov pri ich
vzdelávaní sa v oblasti teológie a pomoc pri ich osobnej teologickej profilácii tak vo výskume, ako aj v ich praktickej príprave na prácu vo svojich
cirkevných zboroch. Vzájomná úcta a spolupatričnosť v kolektíve pracovníkov katedry je predpokladom naplnenia tohoto povolania. Naše malé ekumenické spoločenstvo spájajú rovnaké piliere viery, pričom by som bola
rada, keby sme budovali vzájomné porozumenie a spoluprácu aj v nasledujúcich rokoch. Z výsledkov komplexnej akreditácie vidíme pred sebou úlohy, ktoré stoja pred každým členom kolektívu, patrí sem zapojenie sa do
plánovaných vedeckovýskumných projektov; nutnosť viesť doktorandov
k priebežnému publikovaniu čiastkových výsledkov doktorandského štúdia
vo vedeckých a odborných časopisoch, ako aj k ich prezentovaniu na vedeckých konferenciách; aktívne pracovať na možnostiach publikovania výstupov evidovaných medzinárodnými databázami a zintenzívniť spoluprácu
s inými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí.
‒ Ako môžeme zlepšiť spoluprácu s protestantskými cirkvami?
Vzhľadom na pokračujúcu rekonštrukciu katedrovej knižnice sídliacej v samostatnej budove, ktorej financovanie zabezpečuje Združenie evanjelikálnych cirkví spolu s pravidelnými prispievateľmi, plánujeme otvoriť
novovybudované dve ubytovacie jednotky pre študijné pobyty kazateľov.
Úlohou vedenia katedry a garantov štúdia je motivácia absolventov magisterského štúdia ku rigoróznemu a doktorandskému štúdiu na katedre. Poskytovanie spätnej väzby na javy cirkevného života dlhodobo realizujeme cez
bakalárske a magisterské práce a chceme v tom pokračovať. Naši študenti
sú v prevažnej väčšine zapojení v práci s deťmi a mládežou vo svojich
cirkevných zboroch, často sú to aj kazatelia týchto zborov a tak sú svojimi
praktickými skúsenosťami prínosom pre výskumnú činnosť katedry. Potenciál rozvoja vidím v participácii študentov na aktivitách cirkví aj skrze
projekty, ktoré by realizovala katedra spolu s misijnými organizáciami
a cirkevnými zbormi. V roku 2008 som prednášala v meste Morogoro
v Tanzánii novozmluvnú gréčtinu v študijnom programe Univerzity South
African Theological Seminary akreditovanom Juhoafrickou Univerzitou.
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Študenti už počas štúdia pracovali na preklade novozmluvných textov
v projektoch organizácie The Word For The World. V Tanzánii táto organizácia úzko spolupracuje s organizáciou Wycliffe Interantional, ktorá
momentálne vyslala nášho absolventa Mgr. Ing. Romana Meszároša
do Tanzánie. Aj spolupráca katedry s týmito dvoma organizáciami, ktoré
vysielajú misionárov na zahraničné misie, umožňuje časti našich absolventov profesijnú orientáciu a realizáciu. Preto chceme spoluprácu rozvíjať aj
v nových projektoch na Slovensku.V propagácii štúdia chcem zdôrazňovať
možnosť uplatnenia absolventov v tejto oblasti. Rozvoj spolupráce vidím aj
v hľadaní ďalších možností rozvoja misijného rozmeru v cirkevných
zboroch, na rok 2018 sú naši študenti pozvaní participovať na misijnej práci
v Tanzánii, čo môže osloviť členov ich zborov v záujme o podporu misijných aktivít v zahraničí a rozvíjať tak misijné orientovanie cirkevných
zborov v krajinách odkiaľ pochádzajú naši študenti (okrem domácich
študentov sú to napr. študenti zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny).
‒ Akú perspektívu očakávate v súvislosti so získavaním domácich a zahraničných študentov?
Naši študenti sú najčastejšie záujemcovia o cirkevnú prácu, respektíve aktívni kazatelia a misijní pracovníci protestantských cirkví doma aj v zahraničí. Našou úlohou je preto rozšíriť spoluprácu s praxou (s registrovanými cirkvami) na stabilnom základe a vytvoriť pre takúto činnosť na katedre dostatočné materiálne, technické a organizačné predpoklady, napr. pozývanie
odborníkov na prezentovanie niektorých vybraných problémov v rámci odborných predmetov, spolupráca pri vypisovaní tém diplomových prác,
spolupráca s absolventmi pri zvyšovaní kvality pedagogického procesu a pri
nadväzovaní kontaktov s praxou. Súčasne potrebujeme aktivizovať študentov do vedeckovýskumnej práce katedry – témy bakalárskych a diplomových prác naviazať na vedeckovýskumné projekty ako aj formou vytvárania
priestoru pre mimoriadne nadaných študentov ich zapájaním do riešenia výskumných projektov prostredníctvom prác ŠVOUČ. Z hľadiska perspektívy
ďalšieho získavania študentov zo zahraničia by sme radi poskytli uchádzačom jednoduchší vstup do nášho systému vzdelávania zlepšovaním kvality
predmetov vyučovaných v cudzom jazyku. V súčasnosti sa vyučujú v anglickom jazyku predmety pre zahraničných študentov a študentov v programe Erasmus, ako aj viaceré výberové predmety všetkých stupňov štúdia.
Od akademického roka 2015/2016 pribudnú v ponuke predmety v anglickom jazyku, v realizácii plánovaného projektu KEGA katedra plánuje aplikovať výučbu piatich predmetov v cudzom jazyku formou blended learning. Novoakreditované programy dokonca umožňujú výučbu všetkých
predmetov v anglickom jazyku, naši súčasní zahraniční študenti a absolventi
však nie sú iba z radov anglicky hovoriacich uchádzačov. Na katedru pri93
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chádzajú slovensky hovoriaci študenti zo Srbska, Rumunska a Ukrajiny,
ktorí majú záujem o získanie úplného teologického vzdelania. Rozvíjanie
spolupráce s cirkevnými zbormi v týchto slovenských komunitách môže
prispieť ku skvalitneniu vedeckej práce zahraničných študentov študujúcich
na katedre ako aj pri propagácii štúdia. Rozvoj medzinárodnej spolupráce
by mal pomôcť aj ku skvalitneniu výučbového procesu na katedre, tak aby
bol zaujímavý pre študentov z rôznych cirkevných prostredí a kultúr. Katedra prijíma učiteľov v rámci projektu Erasmus, chceme využívať prítomnosť
zahraničných lektorov na tvorivé diskusie a na výmenu skúseností z oblasti
vedeckovýskumnej a pedagogickej práce.
Ďakujem za rozhovor.

doc. ThDr. Albín MASARIK, PhD.
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Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologickofilozofický odkaz
Michal VALČO – Daniel ŠKOVIERA, Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz. Martin, Slovenská
národná knižnica, 2014, ISBN 978-80-8149-043-9, 196 s.
Autori publikácie Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz, Michal Valčo
(90 %) a Daniel Škoviera (10 %) sa odhodlali k významnému počinu – priblížiť
slovensky a čiastočne
aj anglicky hovoriacemu odbornému publiku jedno z historicky
najvýznamnejších
protestantsko-katechetických diel „slovenskej
proveniencie“ 16. storočia, a to
Katechizmus pána Leonarda Stöckela zostavený pre bardejovskú
mládež (z r. 1556), a poukázať na
jeho progresívny prínos pre vtedajšiu aj súčasnú katechetiku. (Publikácia vyšla s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR.)
Dosiahnuť takýto vysoko postavený cieľ si vyžadoval primeraný
prístup autorov publikácie. Dovoľujem si konštatovať, že autori svojím
štruktúrovaním obsahu publikácie,
chronologickým prístupom a myšlienkovým postupom od zdieľania
dát k ich analýze, syntéze a hodno-

teniu, vytvorili potrebné „gradovanie“ textu a v závere skutočne dospeli až do vytýčeného cieľa. Aká je teda
štruktúra publikácie?
V Predhovore (tzv.
Historickom
úvode
k téme) publikácie (s.
17–23) je stručne
predstavená osobnosť
reformátora, teológa,
kresťanského humanistu a pedagóga Leonarda Stöckela. Stöckel (1510–1560), pochádzajúci z rodiny
člena bardejovskej mestskej rady, sa
počas svojich univerzitných štúdií
v nemeckom Wittenbergu zblížil
s Martinom Lutherom ako aj s Filipom Melanchtonom, ktorý sa stal
jeho vzorom počas 21-ročného pôsobenia v úrade rektora bardejovskej školy. „V analógii k Melanchtonovi, spoločnému učiteľovi Nemecka, Stöckela neskoršie generácie najnajvýš spravodlivo označili
titulom spoločný učiteľ Uhorska“
(s. 18) – communis Hungariae praeceptor.“ K Stöckelovej pedagogickej činnosti neodmysliteľne patrili
jeho texty, napísané v latinčine –
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úradnom jazyku Uhorska. Medzi
prvými to boli Zákony bardejovskej
školy – najstarší dokument tohto
druhu na Slovensku. Stöckelov Katechizmus pána Leonarda Stöckela
zostavený pre bardejovskú mládež,
ktorá je hlavným predmetom publikácie Valču a Škovieru, je jednou
zo skupiny Stöckelových učebníc
(ďalšie: Výroky slávnych mužov vysvetlené v latinskom výklade a nemeckých
rýmoch,
Aritmetica,
O hudbe). Tieto a ďalšie Stöckelove
diela, a najmä Poznámky k Všeobecným zásadám kersťanskej náuky
Filipa Melanchtona (1561) – základné dielo prezentujúce reformačné teologické dôrazy, či teologickoapologetický spis Vyznanie piatich
miest (Pentapolitana, pokladaná za
prvý cirkevno-právny akt hornouhorského luteranizmu) (1549) „pomáhali vytvárať základ pre novú
kultúrnu, náboženskú a neskôr nepriamo aj národnú identitu obyvateľstva“ (s. 116). Pre úplnosť Stöckelovho autorského profilu je treba
spomenúť jeho Formuly spracovania kázní a najmä monumentálnu
zbierku homílií Postilla, vydanú
post mortem. Výnimočne v ľudovom nemeckom jazyku napísal dramatickú hru pre mládež Historia
von Susanna.
Jadrom práce je samotný prepis
latinského Katechizmu pána Leonarda Stöckela zostaveného pre
bardejovskú mládež a jeho slovenský ekvivalent. Stöckel postupuje
systematicky od definovania kľúčových teologických pojmov (katechizmus,
zákon,
evanjelium)
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k stručnému výkladu všetkých desiatich prikázaní zákona (Desatora
na základe textu z Exodus, 20. kap.
a súvisiacich novozmluvných textov). Druhú časť katechizmu tvoria
štyri podoblasti: a) Stöckelov výklad troch základných článkov viery
(o Bohu Otcovi, o Bohu Synovi
a o Bohu Duch Svätom); b) učenie
o modlitbe a podrobný výklad siedmych prosieb Modlitby Pánovej
(Ev. Matúša, 6. kap.); c) učenie
o sviatostiach a d) učenie o dobrých
skutkoch. Z jednej strany, vo formuláciach jednotlivých článkov Katechizmu je možno vnímať Stöckelovu reakciu na rôzne napätia a teologické spory „jeho doby“, ktoré
vnímal ako ohrozujúce náboženskú
identitu obyvateľstva (spor s prívržencami Michaela Serveta, s Matthiasom Lauterwaldom, osiandrovsko-stankariánsky spor, kryptokalvinistický spor, spory s miestnymi
anabaptistami). Autori upozorňujú,
že pri analýze Stöckelových reakcií
na ním považované heretické skupiny treba brať do úvahy odlišnosť situácie protestantov v Hornom Uhorsku od nemeckých a rakúskych
protestantov. V Hornom Uhorsku sa
teológovia a farári snažili implementovať reformačné princípy do
svojho života „ako verní kresťania –
katolíci, vyhýbajúc sa priamym útokom na rímskokatolíckych biskupov
a dištancujúc sa od iných skupín
reformácie (tzv. spiritualistov, novokrstencov a sakramentárov, atď.)“
(s. 120). Na druhej strane, po prečítaní Katechizmu možno konštatovať a oceniť, že napriek náročnosti
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problémov a tém, ktoré Stöckel vo
svojom diele riešil, je tento svojím
rozsahom aj štylizovaním vnímavý
voči vývinovým spôsobilostiam jeho hlavných recipientov, teda detí
a mládeže.
Poslednou, treťou časťou publikácie je teologická analýza Stöckelovej katechetickej činnosti, a teda
predovšektým jeho Katechizmu
z roku 1556. Autori vychádzajú
z historického kontextu, v ktorom
Stöckel žil a pracoval. Jeho dielo
osadzujú ako do širšieho teologického prostredia Lutherovej reformácie
v Európe (komparujú a reflektujú
napr. prekrývanie ako aj určité rozdiely medzi Stöckelovým Katechizmom a Lutherovým Malým katechizmom), tak aj do užšieho kontextu bardejovského regiónu (napr. do
súvislosti v Bardejovským katechizmom). Stöckel reaguje na pretrvávajúcu potrebu katechizmu nástojením
na rozvíjaní kresťanského povedomia u laikov (najmä detí, mládež,
ale aj ich rodičov) v cirkvi, a to práve vytvorením veku primeraného,
zrozumiteľného, stručného katechizmu „ako pedagogicko-výchovného a teologicko formatívneho nástroja“ (s. 119). Valčo a Škoviera
následne detailne rozoberajú jednotlivé teologické dôrazy Katechizmu
(sola gratia ako regulatívny motív
dejín spásy, nová poslušnosť ako
neodmysliteľný dôsledok spásonosného konania trojjediného Boha
evanjelia, inkarnačná kristológia
ako východisko pre reformačnú
sviatostnú teológiu zahrňujúcu

sviatosť krstu, sviatosť pokánia
a sviatosť Večere Pánovej.
Samostatná podkapitola tretej
časti je venovaná analýze špecifického Stöckelovho dôrazu na ideál
učenej zbožnosti – pietas docta
alebo tiež eloquenctia atque pietas
– teda na nevyhnutnosť „spájať biblicky podloženú vierouku s gréckorímskou kultúrou“ (s. 144). Tento
dôraz vyplýva z jeho diela ako
prirodzené vyjadrenie ním osvojenej paradigmy reformačného humanizmu, pričom ale čítanie antických
autorov „nikdy nekládol nad biblické pravdy … len ako podopretie
cirkevného učenia“ (s. 145). Pre
ukážku možno uviesť výstižný citát
zo Stöckelovho Predhovoru k Všeobecným zásadám kresťanskej náuky (1561):
“Držme sa teda strednej cesty,
aby sme neustupovali nevzdelancom, zaliečajúcim sa davu, ani
vzdelancom, majúcim prevrátené
názory, ale aby sme si vysoko cenili
náuku umení, ktoré sú v súlade so
správnym myslením, a nezneužívali
ju proti Božej pravde, no primerane
ju používali na jej rozširovanie. Potom nebude nad tieto umenia –
v zhode so slovom Božím – nič
osožnejšie.“ (s. 150)
Okrem samotného obsahu publikácie Valču a Škoviera treba podčiarknuť jej inovátorstvo, a to hneď
z viacerých hľadísk. Pútavým, prehľadným grafickým spôsobom prepája originálny text zo 16. storočia
v dvoch podobách – v podobe fotokópie Stöckelovho latinského rukopisu Catechesis D. Stöckelii pro
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iuventute barthphensis composita
a jeho diplomatického prepisu –
s jeho slovenským prekladom. Oceniť treba aj invenciu autorov pri
sprístupňovaní tohto „neskoro-stredovekého“ diela zo 16. storočia,
ešte k tomu aj špecificky úzko zameraného na bardejovský región,
aby bol príťažlivý pre čitateľov 21.
storočia. K tomu si zvolili efektívnu
cestu nielen kvalitnej tlače, ale aj
rešpektovania nevyhnutnosti plurilingválneho prístupu k sprostredkovaniu týchto informácií (Predhovor
je v 3 jazykoch: latinskom, slovenskom a anglickom, Katechizmus je
v 2 jazykoch: slovenský, latinský,
posledná časť monografie opäť nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku). Kvalitu publikácie zabezpečuje aj bohatý poznámkový
aparát, odkazujúci na viaceré primárne pramene a sekundárne zdroje. V neposlednej rade treba poukázať na vysokú úroveň publikácie po
stránke polygrafickej (reprezentatívna tvrdá väzba so zlatým písmom,
dvojfarebná tlač a pozlátené okraje
stránok).

Autori publikácie, využijúc kombináciu analýzy pôvodného latinského prameňa – Stöckelovho Katechizmu – a jeho výkladu z pohľadu
vtedajšej ako aj súčasnej teológie
evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania – uspeli v naplnení svojho
cieľa pútavým spôsobom oboznámiť čitateľov 21. storočia s hlavnými Stöckelovým teologickými
dôrazmi, pretrvávajúcimi storočia.
Jasne z nej vyplýva Stöckelov dôraz
na trvalú potrebu katechizácie“, na
„identitu človeka založenú na Božom milostivom povolaní“ či na
„sviatostnú komunitu ako konštitutívny kontext viery“. Poukázaním
na progresívny význam uplatňovania tzv. „svätej svetskosti atentickej
viery“ (s. 147–150) plasticky predstavili Stöckelov „azda“ najvýraznejší prínos pre teológiu – schopnosť komplementárneho prístupu
k poznávaniu sveta stvoreného Bohom Stvoriteľom a zároveň viere
v Neho, ktorý je zároveň jeho „Vykupiteľom a Obnoviteľom“.

Doc. PaedDr. Dana HANESOVÁ, PhD.
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Cudzie nechceme, svoje si nedáme?
Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských
textoch a praxi
PROSTREDNÍK, Ondrej a kolektív, Cudzie nechceme, svoje si
nedáme? Prekonávanie xenofóbie a antisemitizmu v náboženských textoch a praxi, Bratislava, Univerzita Komenského
v Bratislave, 2013, ISBN 978-80-223-3432-7, 326 s.
Monografická štúdia Ondrej Prostredník a kolektív „Cudzie nechceme, svoje si nedáme? Prekonávanie
xenofóbie a antisemitizmu v náboženských
textoch
a praxi“ je výstupom
z výskumnej činnosti
skupiny odborníkov
z vedných oblastí teológia, sociológia, religionistika a ďalších.
Realizované s finančnou podporou Úradu
vlády SR v rámci dotačného
programu
Podpora
a ochrana
ľudských práv a slobôd. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická
bohoslovecká fakulta vzala na seba
zodpovednosť za jej obsah.
Autori jednotlivých častí recenzovanej monografie (František
Ábel, Abdulwahab Al-Sbenaty,
Ľubomír Batka, Licia Grešková, Július Filo, Marek Neština, Andrea
Poloková, Ondrej Prostredník, Jerguš Olejár, Michal Vašečka, Aleš
Weiss) použitím štandardných výskumných postupov zhromaždili,
analyzovali a rozšírili objektívne
a porovnateľné informácie o po-

stojoch obyvateľov Slovenskej republiky k etnickým a náboženským
menšinám so špeciálnym zreteľom
na prepojenie antisemitských a xenofóbnych postojov
zdôvodňovaných náboženskými textami.
To je vítaná aktivita,
keďže „táto vedecká
publikácia poskytuje
doteraz absentujúci
odborný text, ktorý
preukazuje neopodstatnenosť antisemitských a xenofóbnych
stereotypov
zdôvodňovaných interpretáciou
náboženských
textov.“ Súčasťou projektu boli aj
panelové diskusie v prostredí škôl
a pracovných tímov kňazov.
Kniha je významným príspevkom k prekonávaniu strachu. Už
rímsky básnik Petronius vedel, že
strach zohráva úlohu v náboženstvách (Primus in orbe deos fecit timor), no nie len to, strach je jedným
z faktorov, ktoré motivujú ľudí
k rôznym iným činom alebo postojom, často veľmi nebezpečným,
ako je napr. rasizmus. Poznávanie
má významný podiel na prekonáva99
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ní strachu a tým aj prevencii viacerých sociopatologických fenoménov. Štúdia oboznamuje čitateľov
s ambivalenciou a mnohoznačnosťou xenofóbie a pomáha komplexne
pochopiť pojem a pracovať s ním
v rozličných súvislostiach. Robí to
cielene pre našu spoločnosť neskorej moderny poznamenanej globalizáciou a pluralitou identít obyvateľov, kde sa xenofóbne postoje
a nálady stávajú problematickými
pri budovaní sociálnej kohézie multikultúrnych spoločností. Robí to
v širokospektrálnom zábere, od vysvetlenia kľúčových pojmov, cez
dejinné exkurzy, až k teologickým
a religionistickým implikáciám skúmanej problematiky. Osobitný zreteľ sa v monografii venuje vzťahu
medzi globalizáciou a náboženstvom.
Práca je prakticky zameraná
v tom, že si všíma okrem iného tiež
slovenskej kultúrnej identity a rieši
niektoré jej determinanty. Všíma si
miesto viery a cirkví, tradične etablovaných i novo sa utvárajúcich.
Konštatuje postupný silný presun od
rituálno-moralizujúceho náboženstva k spiritualite, orientovanej na
meditáciu, mystické skúsenosti
a podobne. Taktiež nedôveru k niektorým náboženským inštitúciám,
ktorej korene autor štúdie identifikuje.
Biblické práce o judaizme, Ježišovi, ap. Pavlovi, o Božom kráľovstve, jeho inkluzivite a exkluzivite
sú vedecky erudované, avšak aj
v nich nájde čitateľ množstvo spojiva s životom hic et nunc. Hodnoty
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viery v judaizme i kresťanstve sa
presadzujú už teraz v živote spoločnosti, ktorá sa nimi nechá inšpirovať. Pretrváva úloha prekonávať
prežívajúce stereotypy, či už na
strane judaizmu alebo na strane
kresťanskej cirkvi, eliminovať predsudky, obmedzenia, limity a neochotu participovať svojím vlastným dielom. To patrí k univerzalizmu spásy v evanjeliu Ježiša Krista,
ktorý má ľudí spájať, nie rozdeľovať.
Xenofóbne prejavy poznamenali
rané obdobie cirkvi. Autor zvolil
k ich skúmaniu dvametodické prístupy: 1. kresťanstvo xenofóbne nezaťažené voči nehostinnému prostrediu okolitého sveta, 2. kresťanstvo obávajúce sa učenia, ktoré by
postoj č. 1 oslabovalo. To hodnotíme ako správne, vyvážené. Z histórie sa štúdia ďalej venuje tiež xenofóbii a jej prekonávaniu v spisoch
reformácie. Správne upozorňuje
okrem iného tiež na nebezpečenstvo
anachronizmu, keď sa stretávame
s hodnotením Luthera ako človeka
zaťaženého antisemitizmom. Lutherov postoj vychádzal z jeho teologických pozícií, citlivo reagoval na
každú formu učenia, ktoré posúvalo
článok o ospravedlnení do roviny
spravodlivosti zo skutkov a negovalo spásonosný význam Ježiša Krista. Autor konštatuje, že nemožno
Lutherovi uprieť snahu o súdržnosť
vlastnej „skupiny“, no primárne sa
nesnažil definovať jednoliatosť
skupiny na základe vymedzení
ku skupine druhej.
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V príspevku z prostredia bahajskej viery sa hovorí o predstave
„jednoty v rozmanitosti“…Štúdia
predkladá toto náboženstvo bezmála
ako návod na univerzálne riešenie
problematiky xenofóbie: „Byť bahájom jednoducho znamená milovať celý svet, milovať ľudstvo a usilovať sa mu slúžiť, pracovať pre
celosvetový mier a celosvetové bratstvo.“
Autor článku z oblasti islamu
vidí xenofóbiu a predsudky ako výsledky nepoznaného. To je asi dôvod, prečo je článok trocha všeobecnejší a venuje značný priestor
základným historickým a vieroučným skutočnostiam islamu. V zásade prezentuje islamské štáty ako
bezpečné pre cudzincov, pretože
môžu vchádzať na územie štátu
a ostať v ňom v bezpečí. V porovnaní s občanom sú dve výnimky,
podľa ktorých nemôže cudzinec zastávať štátne úrady a je oslobodený
od poplatku za ochranu. Okrem
toho majú cudzinci zaručené všetky
ostatné práva a slobody.
Monografia sa čestne vyrovnáva
aj s neblahým dedičstvom holokaustu. Vyrovnáva sa s ním na základe
výskumu v naratívnej teológii 20.
storočia. Jemožno porozumieť iným
ľuďom, a to najmä vtedy, ak pochádzajú z odlišného kultúrneho a sociálneho prostredia?
Určitá plocha je venovaná Hitlerovi a otázkam jeho prístupu ku
kresťanstvu a kresťanom. V kontexte súčasného odborného hodnotenia
Hitlerovej viery, jeho svetonázoru,
autor sa ho nepovažuje za kresťan-

ský. „Hitlerov mentálny svet bol
apokalyptický a manichejský. Boj
zo Židmi vnímal v náboženských
súvislostiach, ako kozmologickú
bitku medzi deťmi svetla (árijská
rasa) a deťmi tmy (Židia). Sám seba
videl ako mesiáša, ktorý privedie
tento boj k úspešnému koncu v mene Bohom „vyvoleného ľudu“, teda
árijskej rasy. Podľa Hitlera teda prebiehal boj medzi dvoma svetmi,
medzi nasledovníkmi Boha a deťmi
diabla, pričom Žid je anti-muž,
stvorenie iného boha.“
Systémový prístup a akési teologické vyvrcholenie celej štúdie je
predložené na pôde praktickej teológie. Podaná z perspektívy slovenského kresťana examinuje jav xenofóbie vo vzťahu k vybratým etnickým a duchovným skupinám,
ako sú Rómovia, židia (skôr ustupujúci a historický fenomén), migranti
a moslimovia. U posledných dvoch
v kontexte Európskej únie. Vychádza z vnímania dominantných hodnôt a stavieb hodnotových systémov. Poukazuje na úsilie o medzináboženský dialóg a záväzky voči
židom, ktoré si dali európske cirkvi
v dokumente Charte Oecumenice.
Deklarujú, „že nás s ľudom Izraela,
s ktorým Boh uzavrel večnú zmluvu, spája jedinečné spoločenstvo.
Vo viere vieme, že naši židovskí
sestry a bratia, sú Bohom milovaní
a to pre otcov. Lebo milosť a povolanie, ktoré zaručuje Boh, sú neodvolateľné (R 11,28–29).“
Veľa pozitívnej invencie vidí autor v diakonii. „Usiluje sa o zlepšovanie legislatívy pre spravodlivé za101
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obchádzanie s cudzincami. Pripomína to poslušnosť voči požiadavkám
Božieho zákona. Cirkev sa snaží
vo svojom prostredí hájiť záujmy
tých, ktorí prichádzajú medzi nás
ako cudzinci. Je Božou vôľou, aby
medzi nami zistili, že aj im patrí
Božia ochrana, že tento svet je rovnako ich svetom bez ohľadu na to,
v ktorej krajine sa nachádzajú
a z ktorej pochádzajú.“Je doložených viacero príkladov z európ-

skych krajín o pôsobnosti diakonie
na prekonávanie xenofóbnych tendencií v spoločnosti.
Publikácia je vynikajúcim, kvalitným materiálom pre pracovníkov
v cirkevnej pastorácii, ale aj pre
každého, kto sa zaujíma o aktuálnu
problematiku xenofóbie. Čitateľ nebude sklamaný, keďže po stránke
odbornej nezaostáva a po stránke
čitateľskej zaujme.
Prof. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
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Teoretické, praktické a výzkumné aspekty homiletické
komunikace. Katolické a protestantské pojetí
ŽIVNÝ, Petr, Jděte a kažte! Teoretické, praktické a výzkumné
aspekty homiletické komunikace. Katolické a protestantské pojetí, Chomutov, L. Marek, 2014 (Pontes Pragenses, sv. 72),
ISBN 978-80-97127-68-1.
Není pochyb o tom, že homiletická
komunikace v „postcírkevní společnosti“ (Živného pojem) bude stále
kontroverznějším problémem, jehož
řešení bude v ohnisku
zájmu nejen teologů
a teologických učilišť,
ale i samotných církví
a kazatelů. Autor knihy, která byla původně předložena jako dizertační práce na
Husitské teologické
fakulta UK v Praze, je
římskokatolickým
knězem Plzeňské diecéze, ale zároveň vědecko-výzkumným
pracovníkem, oceňovaným autorem,
praktickým terapeutem i profesorem
na postgraduální univerzitě (UIM)
v Miláně.
Jak říká autor knihy, „cílem práce je zjistit, v jakém teoretickém
i praktickém stadiu hlásání slova
Božího se nachází současný katolicismus ve srovnání s protestantismem a do jaké míry byla římskokatolická církev v tomto smyslu ovlivněna Druhým ekumenickým vatikánským koncilem a došlo tedy
v hlásání slova Božího ke vzájem-

nému sblížení mezi oběma konfesemi. Jinde věc zformuloval trochu jinak: „Cílem práce bylo podtrhnout
význam a potřebu správné homiletické
komunikace
v poslání duchovních
křesťanských církví
(prædicare Verbum)
a pokusit se o srovnání v hodnocení kazatelů a jejich kázání
mezi protestanty a katolíky.“ Takto stanovený cíl kniha nesporně plní. P. Živný byl
věcný a odborný, své
závěry podpírá množstvím argumentů z nastudovaných materiálů předních odborníků na homiletiku, ale i z vlastního výzkumného rozboru.
Petr Živný zařadil do své knihy
nejprve pojednání o homiletice jako
teologickém oboru, kde si všímá základnách pojmů a postavení homiletiky v teologických disciplínách. Je
přesvědčen, že se homiletika ve studijních plánech bohosloveckých fakult nachází na periferním místě.
Rád by viděl též více místa pro
praktický nácvik kazatelství.
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V práci zdůrazňuje soulad života
a praxe při homiletické činnosti, což
teologicky legitimizuje pojednáním
o Ježíši Kristu jako základu homiletiky. Stručný přehled dějin homiletiky představuje hlavní vývojové linie, kterými se tato disciplína ubírala a vytvářela. V kázání se odrážely
potřeby církve i společnosti, které
nakonec vedly k vzniku odlišných
pojetí homiletiky v rámci křesťanských církví.
V dalších dvou kapitolách autor
detailně analyzuje teorii i praxi homiletiky v současném katolicismu
a protestantismu. Oceňujeme, že si
dal práci a sehnal, přečetl a okomentoval vybrané disertační práce
katolických i protestantských doktorandů z USA a Kanady.
Práce se dále zaobírá otázkou,
jaké je dnešní homiletické prostředí
a dochází k závěru, že není nenáboženské, ale „postcírkevní“. Všímá
si toho, že v České republice je
velká nedůvěra k církvím jako institucím, ale velké procento obyvatelstva věří v Boha a zůstává „homo
religiosus“. „I dnes hledá trascendenci a obrací se k náboženským rituálům (roste pověrčivost, kouzelnictví, bílá i černá magie).“ Cituje
prof. Liguše: „Jdeme vstříc době po
všech stránkách náboženské.“
Ohlašování evangelia není přijímáno proto, že je spojeno s církví.
Je to výzva církvi: aby naslouchala
dnešnímu člověku, vytvořila lidský
vztah a společenství lásky. Jde o to
získat ztracenou důvěru.
Za přínosné považuji zejména to,
že se autor práce ve svých závěrech
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také opírá o výsledky vlastního experimentálního šetření prostřednictvím homiletického dotazníku, který
byl distribuován v ČR, Německu
a USA. Uskutečněné statistické šetření se týká celkem 1479 osob,
z toho 773 katolíků a 706 protestantů, což je dostatečne representativní
vzorek. Na zpracování použil standardní statistické metody a výsledky
se týkají homiletické konvergence
mezi katolíky a protestanty, spokojenosti s kazateli a úrovní homilie
mezi katolíky a protestanty; úlohy
osobního příkladu kazatele a dalších. Empirické části tohoto typu
nejsou stále v teologických disertacích příliš časté, autor má mou
sympatii za svůj počin.
Výzkumná zjištění a odborné závěry předložené disertační práce
mají nesporně význam jak pro praxi
církevního ohlašování evangelia, ale
i pro rozvoj studijního odboru homiletika. Práce obsahuje cenné materiály, které v češtině dosud nebyly
publikovány a závěry, naznačující
další potřebné směrování v homiletice a homiletické komunikaci.
Kniha Petra Živného je završení
delší etapy jeho zkoumání v oblasti
teoretické homiletiky a praktického
kazatelství. Svědčí o osobním zanícení autora pro věc, kterou zkoumá.
To považuji za velmi důležité ve
smyslu Polanyiho teze, že výzkumník nestojí mimo univerza, ale má
v něm osobní účastenství, a proto
naše intelektuální dovednosti jsou
poháněny vášnivou zaangažovaností, jež motivuje zjišťování a ověřování. Autor velmi dobře využil
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jak odborné prameny, tak výsledky
vlastního výzkumného šetření. Vykonal kus poctivé vědecké práce
a v této publikaci dokládá též své
tvůrčí schopnosti a široký odborný

rozhled ve zkoumané oblasti teologie-homiletice.
Knihu doporučuji pozornosti odborně připraveného čtenáře.
Prof. ThDr. Pavel PROCHÁZKA, PhD.
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Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na
Slovensku v 19. storočí
Mgr. Peter BUDAY, Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19. storočí. Dizertačná páca. Slovenská
technická univerzita, Fakulta architektúry, študijný odbor:
5.1.1 Architektúra a urbanizmus. Školiteľka: Doc. Ing. arch.
Jana Pohaničová, PhD., Bratislava 2014, 262 str.
Doktorand Mgr. Peter Buday si vytýčil za cieľ skúmať Pamiatkové
hodnoty evanjelických cintorínov na
Slovensku v 19. storočí. Je to téma,
ktorá si žiada komplexnejší výskum, ktorému sa doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Preto
si vytýčil trojaký cieľ: jednak že
zmapuje historický vývoj evanjelických cintorínov s koncentráciou
záujmu na 19. storočie v lokalitách
šesť významných slovenských
miest; že bude identifikovať a dokumentovať pamiatkové hodnoty
zvolených sepulkrálnych lokalít a že
sa pokúsi o návrhy zmien v platnej
metodike Pamiatkového úradu pre
výskum a dokumentáciu rozpisu objektovej skladby cintorínov.
Po formálnej stránke sa autor
riadi všeobecnými pokynmi pre vysokoškolské práce. Vlastnú dizertačnú prácu je možno rozdeliť do
piatich samostatných celkov s doplnkovými kapitolami. Okrem úvodu
(str. 4–5) a záveru (131–134) sa
orientuje na štruktúru práce, definovanie jej predmetu, výstižne uvádza stav bádania, ciele a metódy
práce, k čomu prikladá aj poznámky
k terminológii (6–23). V druhej, bohato obsažnej časti sa venuje vlast106

nému popisu, rozboru a hodnoteniu
sepulkrálnych objektov zvolených
evanjelických cintorínov v Banskej
Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Levoči a Trnave (25–122)
s potrebným fotografickým materiálom. Tretiu kapitolu tvoria autorove poznatky k problematike dokumentovania pamiatkových hodnôt
historických cintorínov (123–129)
a do krátkej štvrtej kapitoly vložil
autor svoje podnety k diskusii (129–
130). Po zozname spracovanej literatúry (135–139) a zozname použitých obrazových ilustrácií (140–
148) autor prikladá obsažný register
pamiatkovo hodnotných objektov
skúmaných evanjelických sepulkrálnych areálov na Slovensku (149–
262) s podrobným opisom a rozborom konkrétnych sepulkrálnych objektov.
Logická štruktúra a formálna úprava danej dizertačnej práce je príkladná. Metodologicky sa autor
v skúmanej problematike a jej literárnom spracovaní pohybuje pomerne suverénne a dobre volí metódu
analýzy a syntézy. Závery výskumu
vyvodzuje zrozumiteľne a vlastné
myšlienky prezentuje spôsobom,
ktorým potvrdzuje dobrú priprave-
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nosť a schopnosť venovať sa tejto
a podobným výskumným problémom erudovane. Výber literatúry
(73 titulov) je dostatočný a vedecký
index je chvályhodný, ako o tom
svedčí aj počet 276 citácií. V celkovom pohľade je vidieť, že dizertačná práca je postavená na výskume dobrých prameňov i pozorného
terénneho skúmania, čoho výsledky
sú zohľadnené nielen v samotnom
obsahu práce, ale aj v poznámkach
pod čiarou. Aj táto skutočnosť prezrádza, že práca je dobre odborne
zakotvená a jej výsledky sú spoľahlivé.
Aktuálnosť zvolenej témy dizertačnej práce je viac než súrna. Zdôvodňuje to nielen skutočnosť, že
hoci v nemeckej či maďarskej jazykovej oblasti sa tejto problematike
dostalo hodne pozornosti, na Slovensku sa skúmanej téme doposiaľ
venovalo pomerne málo a následne
sa zrodilo aj málo samostatných vedeckých prác primárneho charakteru. Niektoré krátke články v mestských periodikách sú iba reflexiami
na niektoré problémy alebo parciálne otázky stavu cintorínov či sepulkrálnej kultúry. Až koniec minulého storočia prináša zmenu, ktorej
súčasťou je aj dizertačná práca. Výskum sa ukazuje urgentným aj preto, že niektoré pohrebiská sa dostávajú do pomerne kritického, ba
miestami až dezolátneho stavu a ich
mapovanie v stave presného dokumentačného materiálu s vedeckým
rozborom má aj možný zachraňujúci charakter. Je len pochopiteľné, že
ak ide miestami už o fragmentárnu

zachovalosť sepulkrálnych objektov, ktorú ďalej devalvuje druhotná
úprava a k tomu ešte aj čiastočná či
celková absencia pôvodnej dokumentácie, práca doktoranda Petra
Budaya má nesmierne veľký význam pre zachovanie našich hodnotných sepulkrálnych pamiatok.
Zvolené metódy spracovania dizertačnej páce sú vyhovujúce. Autor
sa svojmu výskumu venuje jednak
na základe terénneho pozorovania,
čo zaznamenával fotograficky a písomne a potom následne skúmal vybrané sepulkrálie doposiaľ nevedené v Zozname pamiatkového fondu.
Súčasne s terénnym pozorovaním
študoval rôzne literárne pramene
a dostupné archiválie, čím získaval
dobré syntézne poznatky k pomerne
komplexnému obrazu sepulkrálnych
hodnôt zvolených cintorínov šesť
významných miest na Slovensku
v 19. storočí. K celkovému spracovaniu témy možno povedať, že autor si správne stanovil cieľ a maximálne ho aj splnil. Kvalita spracovania témy po stránke jazykovej je
vysoká, vyjadrovacia technika svojrázna a pre čitateľa nesmierne pútavá.
Môže sa konštatovať, že dizertačná práca znamená prínos pre
ďalší rozvoj vedy, techniky a umenia. Svoju hodnotu má už v tom, že
presne monitoruje cenné funerálne
objekty evanjelických (i reformovaných) cintorínov, ktoré doposiaľ neboli v centre pozornosti z pohľadu
pamiatkovej hodnoty. Táto evidencia poskytuje možnosť ďalšieho výskumu. Za určitý prínos môžno po107
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važovať aj spôsob triedenia a hodnotenia jednotlivých funerálnych
objektov, ktoré si právom môžu nárokovať pamiatkovú hodnotu. Práca
sa síce venuje pomerne špecifickému problému, akým sú pamiatkové
hodnoty evanjelických cintorínov
na Slovensku v 19. storočí, ale vo
svojom zábere a hĺbke poskytuje
veľmi hodnotné materiály a uvádza
ich do takého kontextu, v ktorom sa
môže ďalej rozvíjať nielen historické poznanie v ďalších odboroch vedy a umenia, ale aj tvorenie nových
hodnôt a kultúry sepulkrálneho charakteru pre dnešnú prax. Môže tu ísť
zvlášť o oblasť architektonickú, epitafno-textovú, religiózno-duchovnú
alebo aj spoločenskú. Otvára sa tak
možnosť ďalšieho vedeckého skúmania i inšpiratívne usmernenie
napr. pre pohrebné služby a slovenské pohrebníctvo všeobecne, ako aj
pre cintorínske poriadky jednotlivých miest. Preto spracovanie témy
a doložená fotodokumentácia už teraz
tvorí z tejto práce hodnotné dielo.
Pri posudzovaní dizertačnej práce sa koncipujú aj pripomienky,
z ktorých uvediem aspoň tieto: Zdá
sa, že v práci občas splýva pojem
evanjelický a protestantský, i keď
v 19. storočí sa menšie protestantské cikvi a ich sepulkrálna kultúra
len pomaly rozvíja. Nie tak však
reformová cirkev, ktorá dodnes pestuje pomerne svojráznu sepulkrálnu
kultúru, miestami veľmi odlišnú od
evanjelickej (napr. v Košiciach, Lučenci a zvlášť v Komárne).

Taktiež vo fotodokumentárnej
časti niektoré definície, ktoré si autor zvolil ako všeobecne platné
a smerodatné pre monitorovanie
všetkých skúmaných sepulkrálnych
objektov, chýbajú. Dá sa to pochopiť, keďže niektoré archívne alebo
terénne evidencie sú skutočne už
iba fragmentárne a ich rekonštrukcia môže byť problematická. Podobne aj sumár návrhov na zmenu
v platnej metodike Pamiatkového
úradu pre stanovenie základných
bodov výskumu a dokumentarizácie
objektovej skladby cintorínov sa
zdá ako veľmi všeobecný.
Pri obhajobe by bolo žiadúce,
aby sa doktorand vyjadril k niektorým otázkam, ako sú napr. problémy so skúmaním krajských či lokálnych archívnych záznamov a cirkevných zápisníc, matrík a pohrebných kníh, ktorých údaje sa
v dizertačnej práci objavujú len
okrajovo. Podobne by sa doktorand
mohol v obhajobe obšírnejšie venovať aj pohľadu na riešenie vlastníckych práv jednotlivých sepulkrálnych objektov, ktorých hodnota
vandalstvom, nezáujmom, vymretím príbuzných a chátraním sa pomaly stráca.
Záverom možno so spokojnosťou konštatovať, že autor vysoko
spĺňa všetky podmienky dizertačných prác. Analýza tohto druhu
a rozsahu je dnes na Slovensku nesmierne cenná a z vedeckého aj
z praktického hľadiska veľmi inšpiratívna.

Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich PERES, PhD.
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Radostné, ale zodpovedné „áno“
Miroslav KEREKRÉTY, Radostné, ale zodpovedné „áno“. Pastorálna príprava pred manželstvom. Bratislava, Vydavateľstvo
Tympanon, 2006, 140 str. ISBN 80-969385-5-X.
Práca Miroslava Kerekrétyho „Radostné, ale zodpovedné ,áno‘“ pozostáva z dvoch častí: V prvej, ktorá
obsahuje 47 strán, sa autor venuje
vlastnej problematike kresťanského
manželstva, v druhej
samostatnejšej časti
v rozmedzí 10 strán
rukopisu sa venuje
praktickým otázkam
manželstva a sobáša
vo forme pracovného
zošitu.
Autor stojí na báze
vyznávačského evanjelického teológa, čím
sa vôbec netají, veď je
evanjelickým
farárom, ako ani tým, že
svoju prácu venuje v prvom rade
ľuďom z cirkvi, ktorí síce môžu už
niečo vedieť o cirkvi a cirkevných
predpokladoch manželského života,
ale v skutočnosti nie sú dostatočne
informovaní o cirkevných zvyklostiach pri sobáši ani o spôsobe pekného nažívania v manželstve na základe biblických hodnôt, ako ich
prezentuje evanjelická cirkev.
V skutočnosti ide o čítanie na
tému manželstvo, ale tak, aby sa
toto čítanie dalo rozvrhnúť do programu 6 stretnutí, pri ktorých sa
medzi farárom a sobášiacim sa párom môžu rozoberať tie najzákladnejšie i pálčivé otázky manželského

života. Pritom sa dbá na to, aby sa
mladí snúbenci konfrontovali aj
sami so sebou, poodhalili aj vlastné
vnútro a vlastné sklony a získali tak
čo najviac informácií potrebných
pre svoje správne rozhodnutie. Preto sa doporučuje, aby zvlásť
pracovný zošit ako
materiál bol preberaný
izolovane
od
druhého a bol spracovaný písomne, čo sa
potom vykonzultuje
spoločne pri spoločných rozhovoroch pri
dohľade duchovného.
Autor
spracoval
pomerne slušnú literatúru, týkajúcu sa nielen praktických
otázok manželstva, ale aj odbornejších nábožensko-teologických tém,
ktoré majú pomôcť jednak takým
pracovníkom, ktorí sa dušpastierskej činnosti novomanželov a príprave na sobáš venujú, jednak takým
záujemcom, ktorí sami sa pripravujú na manželstvo a hľadajú podporu
pre svoje rozhodnutie vo viere.
Po formálnej stránke je materiál
zostavený racionálne. Členenie kapitol a odsekov je prehľadné. Písomný materiál doplňujú ilustrácie
a kresby. Zvlášť výňatky z kníh
iných autorov dokážu upútať a pôsobia živo. Ilustračné kresby majú
109

Radostné, ale zodpovedné „áno“

charakter zábavnosti, niekedy možno aj na úkor vážnosti témy.
Nebolo by na ujmu veci, keby sa
prípadne do knižočky boli dodali
také biblické texty (textuár), ktoré
by zachytávali nielen príklady manželstva, ale ktoré by aj poukazovali
na jeho niektoré etapy, zvlášť kritické a ťažko zvládnuteľné, a podávali
by smer, ktorým je možno sa uberať
vo viere a v spoľahnutí sa na Pána.
Je dobré, že táto knižôčka bola
vydaná. Iste dobre pomôže v praxi
tým, ktorí sa pripravujú na manželstvo a tak aj na základe tejto príručky

sa budú môcť lepšie zorientovať
v otázkach sobáša a manželstva.
Zároveň však môže byť dobrým
vodítkom pre duchovných, ktorí
v nej nájdu systematicky spracovanú pomôcku pre rozhovory v predmanželskej katechéze a mnoho výborných impulzov pre vlastnú odbornú prípravu na chrámovú homiletickú reč pred mladomanželmi.
Záber témy a jej spracovanie si právom môže robiť nárok na ekumenické použitie. Iste ju radi uvítajú aj
duchovní a členovia iných denominácií.

Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich PERES, PhD.
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