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Na úvod
Pavel Hanes

Na sklonku roka 2020, poznamenaného vzácnymi cirkevnými výročiami,
ale tiež značnými spoločenskými napätiami, poryvmi a politickým zmätkom,
vrátane hľadania východísk z dopadov pandémie COVID-19, prináša redakcia
časopisu Testimonium fidei druhé tohtoročné číslo. Príspevky, ktoré redakcia
obdržala, spája viac-menej explicitne vyjadrená otázka hľadania zmyslu života
v Bohu, v teológii, ktorá nachádza nádej pre utrápené ľudstvo v poznaní
ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista, ako aj v konkrétnych skutkoch lásky
agapé medzi ľuďmi. Medzi štúdie bolo zaradených osem príspevkov od
akademických autorov aj odborníkov z praxe, zastupujúcich štyri národnosti
(okrem slovenskej ide o príspevky českej, poľskej a americkej proveniencie).
Príspevok poľského teológa J. STALU je prvým zo skupiny teologických
príspevkov, ktoré sa venujú problematike eschatologickej nádeje človeka, a to
predovšetkým v situácii ohrozenia terminálnym ochorením. Približuje biblický
pohľad na smrť, na fyzické aj duševné utrpenie a obavy z nich a riešenie
ponúkané kresťanskými poradcami.
V ďalšom príspevku česká autorka N. Bravená reflektuje špecifiká
náboženskej výchovy v rodine. Venuje sa detailne charakteristike súčasnej
rodiny a výzvam, ktoré pre ňu vyplývajú z prostredia, v ktorom súčasné deti žijú.
Na konkrétnych rozhovoroch autorka ukazuje myslenie súčasných detí a tiež
predstavuje cesty nádeje, ako môžu súčasné rodiny teologizovať s deťmi.
Ďalšia poľská autorka E. OSEWSKA predstavuje rodinu ako spoločenstvo
ľudí, ktorí berú na seba zodpovednosť za blaho človeka a chránia jeho
dôstojnosť. Hoci dnes je táto úloha v dôsledku mnohých vonkajších útokov na
rodinu a jej vnútorné transformácie čoraz ťažšia, je Božím plánom pre rodinu,
aby ostala prostredím, v ktorom každý jej člen môže prežívať skutočné prijatie,
ochranu a lásku vyjadrenú v starostlivosti o každého človeka, chrániacej
dôstojnosť každého člena rodiny.
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N. BRÁDŇANSKÁ ONDRÁŠEK sa zameriava na základné aspekty vzťahu
učiteľa a dieťaťa v cirkevnom prostredí. Hľadá odpoveď na otázku „S kým
kráčame?“ predstavením obrazu pútnika ako základného konceptu pre prácu
s deťmi a zároveň zdôrazňuje, že ide o dynamické spolu-putovanie kreťanského
učiteľa a dieťaťa.
Rok 2020 bol významný aj z dôvodu pripomenutia si 350 rokov od
úmrtia Jána Amosa Komenského. Tomuto výročiu je venovaný príspevok
D. HANESOVEJ, ktorá analyzuje kresťanské antropologické východiská
Komenského Všenápravy ľudskosti. Popisuje odlišnosti, ale zároveň aj prieniky
so súčasným celospoločenským snažením o reformu výchovy mladej generácie.
Náprava ľudstva, vyznačujúceho sa morálnou porušenosťou, je podľa
Komenského možná len cez opätovné prijatie Božieho svetla.
Pastorálnej problematike sa venuje ďalší príspevok A. MASARIKA, ktorý
na príkladoch dvoch prípadových štúdií otvára bolestnú problematiku domáceho
násilia, avšak nielen jeho, ale aj nebezpečenstva komunitnej podpory domáceho
násilia, dokonca aj v cirkevnom prostredí.
Špecifické otázky na možné využitie dôrazov dvoch známych osobností
– psychiatra židovského pôvodu V. Frankla a amerického humanistického
psychológia C. Rogersa v pastoračnej starostlivosti kladie Pavla ŽŮRKOVÁ.
K pastorálne ladeným príspevkom možno priradiť aj článok
L. DUBREUZEHO, ktorý si kladie hermeneutické otázky ohľadom významu príbehu
o slepom Bartimejovi pre súčasného čitateľa (Mk 10,46-52). Hľadá ich hlbší
duchovný význam pre súčasného čitateľa – hriešneho človeka nachádzajúceho
sa vo vnútornej biede a núdzi. Nachádza ho v stretnutí s Ježišom – Mesiášom,
ktoré má zásadný vplyv na ďalšie smerovanie jeho života.
Výročiam v r. 2020 sa viac venujú dva príspevky. Prvý z nich od
P. PROCHÁZKU pripomína sté výročie počiatkov práce metodistov na území
Česka a Slovenska. Približuje počiatky metodizmu – evanjelizačného hnutia,
ktoré pôsobením Johna Wesleyho vzniklo v 18. storočí na Britských ostrovoch
a postupne sa šírilo do iných krajín, až na územie bývalého Československa.
Druhý stručný príspevok J. HÁBLA je venovaný už spomínanému výročiu
Komenského. Prináša správy o aktivitách s ním spojených - najmä v rámci
projektu Komenský, vytvorenom autorom príspevku a jeho tímom, ktoré boli
naplánované a prebiehali počas r.2020 najmä v Českej republike.
Pred záverom tohto čísla prinášame aj úvahu z pera P. TOMÁNEKA, ktorá
rieši v súčasnosti nesmierne aktuálny pálčivý problém zmierenia medzi ľuďmi,
a to prostredníctvom mnohonásobného každodenného odpúšťania (si).
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Napokon číslo ukončujeme recenziou I. PERESA, približujúcou dielo
E. Boreckej Tradičná moderna na Slovensku, venované cirkevnej architektúre.
Prajeme našim čitateľom požehnané čítanie, Božie potešenie a plnosť nádeje až
do konca .

Zostavovateľ: prof. ThDr. Pavel HANES, PhD.
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