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ROČNÍK XVI.

Mladík pristúpil k Ježišbvi a pýtal sa: „Učiteľ, čo dobrého mám vykonať, 
aby som obsiahol život večný?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš vojsť do ži
vota, zachovávaj prikázania!“ (Mt 19, 1B—17).

Bohoslužba a kresťanský život 
po Milánskom edikte

V prvokresťanskom období bohoslužby sa konali v obyčajných 
domoch, často skryto. Teraz sa už konajú verejne, preto s väčším 
leskom a sviatočnosťou. Budujú sa chrámy veľké, priestranné, 
aby sa veriaci zmestili. Chrámy boli ozdobované. Priestranné 
chrámy byzantského štýlu poskytujú miesto, takže obraldy a spev 
sa lepšie uplatnili.

Súčasne sa skracujú bohoslužby, pretože doterajšie obrady 
a bohoslužobné texty boli pridlhé. Rozvoj bohoslužieb v hlavných 
cirkvách postupoval samostatne, čím sa utvorili samostatné li
turgie. Východné liturgie boli v porovnaní so západnými sláv
nostnejšie a lepšie vynikal u nich ráz mystéria. V Jeruzaleme 
a v Antiochii sa slávila Liturgia sv. Jakuba, v alexandrijskej 
cirkvi Liturgia sv. Marka, v carihradskom  patriarcháte Liturgia 
sv. Bažila Veïkého a tá istá v skrátenej podobe od sv. Jána Zla
toústeho. Avšak ani sv. Bažil Veľký, ani sv. Ján Zlatoústy nie sú 
autormi carihradskej liturgie, oni len usporiadali tú pôvodnú, 
ktorá bola. Z uvedených východných liturgií vo východnej Cirkvi 
cstali do našich čias liturgie carihradské. Liturgia sv. Bažila 
Veľkého sa slávi len vo Veľkom pôste a v predvečer niekoľkých 
sviatkov, inak v priebehu roka koná sa Liturgia sv. Jána Zlato
ústeho.

( Pokračovanie na 4. str. )

Nielen počúvať, 
ale aj zachovávať

Národ, z ktorého pochádzal Spasi
teľ a medzi ktorým pôsobil, mal- naj
lepšie náboženstvo, aké vtedy na sve
te existovalo. Bolo najčistejšie. Židia 
boli na to hrdí. Ale všetci nerobili 
Bohu radosť. Bolo mnoho takých, 
ktorí si mysleli, že stačí, keď sú ve
riaci. Chodili každú sobotu do syna-i 
gógy, modlili sa, dokonca aj verejne 
na ulici, zachovávali všetky nábožen
ské predpisy, postievali sa dva razy 
do týždňa, a mali dojem, že Pán Boh 
musí byť s nimi spokojný. Ale nebol. 
Práve im pripomenul slová proroka 
Izaiáša: „Tento ľud len perami svo
jimi ma ctí, ale jeho srdce ďaleko 
je odo m ňa“ (Mt 1S, 8; zrov. Iz 29, 
13).

Boh sa nepozerá na vonkajší ži
vot, ale na jeho vnútro. K čomu to 
je, keď je niekto nábožný, ale vo svo-j 
jom vnútri nenávidí svojho blížneho, 
neplní si svoje povinnosti. V takom 
človeku nemôže mať Boh svoje zaľú
benie.

S dojatím počúvame udalosť zo sv. 
evanjelia, že akási žena zo zástupu, 
ktorá počúvala Spasiteľa, zvolala moc
ným hlasom: „Blažený život, ktorý 
teba nosil, a blažené prsia, ktoré si 
požíval“ (Lk 11, 27). A čo na to Spa
siteľ? „Zaiste“ — hovorí — „ale blaj 
ženejší sú tí, čo počúvajú slovo Bo
žie a zachovávajú ho“ (Lk 11, 28).

Pri inej príležitosti učil v jednom 
dome. Tu za ním prišla jeho matka a 
príbuzní, ale pre veľký zástup ne
mohli sa k nemu dostať. Preto mu 
ktosi odkázal: „Tvoja matka a tvoji 
bratia stoja von a chcú ťa vidieť“ 
(Lk 8, 20). A čo odpovedá Spasiteľ? 
„Mojou matkou a mojimi bratmi sú 
tí, čo počúvajú slovo Božie a zacho
vávajú ho“ (Lk 8, 21). Tým chcel 
povedať, že kto slovo Božie počúva 
a stará  sa, aby prinieslo úžitok, stáva 
sa ku Kristovi tak blízkym, ako mu 
je blízka matka a príbuzní.

Indický učenec Mahatma Gandhi, 
ktorého sa pýtali, aký má názor na 
kresťanstvo, vytiahol raz z vody ka-* 
meň a rozbil ho na polovicu. Vnútro 
kameňa bolo suché. Dal takéto po
učenie: Kresťanstvo mi imponuje, ale 
kresťania nie . . .  Chcel tým povedať, 
že kresťanstvo je dobré učenie, ale 
neprešlo do života mnohých kresťa
nov, ako tá voda do kameňa.

V 5. knihe Mojžišovej čítame, že 
Mojžiš si veľmi vážil Božie slová, 
ktoré takto tlmočil svojmu ľudu: 
„Uložte si tieto moje slová do svoj
ho srd ca a do svojej duše a priviažte 
si ich ako znamenie na svoju ruku 
a nech sú ako znaky medzi vašimi 
očami. Poúčajte o nich svoje deti, 

(Pokračovanie na 4. s tr.)



Vstupujeme do druhej polovice
Vstupujeme^ d o  d ru hej p o lo v ic e  rok a . Je  za nam i š e s t  m es ia cov  p rá c e  i zápasu  za  zach ov an ie sv e

to v éh o  m ieru. S e s i  m es ia cov  bu dovan ia n aše j rozvinutej s o c ia lis t ic k e j  sp o ločn osti. N aše d eti sa  roz
b iehajú  na prázdniny, aby  si — p o  dobrom  v y sv ed čen í — o d d ý ch li a  n abrali nových  síl. V eď m e ich  
k  tom u, aby  an i c ez  prázdn in y n e la jd áč ili. N ech  si zvyknú na den n ý  p or iad o k , n ech  sa  pozrú aj 
do u čebn íc , aby  n ezabu d li to, čom u  sa  naučili.

P ripom ínajm e im , a k é  d etstv o  sm e m ali my. N eraz n eb o lo  č a s u n a  b ezsta rostn é  hry, lebo  nás 
č a k a la  tvrdá a  n am áhavá p ráca . D nešné d e ti to m ajú ov e ľa  ľah š ie . Žijú si b ezstarostn e, nepočúvajú  
n áreky  m atiek , č o  sa  bude za jtra  je s t , leb o  ka žd ý  m á p osta ran é  o  p rácu  a  o slušný zárobok . Jed n ak  
je  d obré , a k  d eti p r iv y kám e p rác i, a k  ich  n en ech ám e c e lk o m  leň oš iť  a  b ez c ie ľn e  sa  túlať.

Deti m ôžu v eľa  p om ôcť  pri op a trov an í sv o jich  m lad ších  sú roden cov , kde-tu  i v záh rad ke , na 
dvore. N ájd im e im náplň  p rá c e , aby  sa  nenudili a n edopu stili sa  z léh o . Veď sa  a j hovorí, že záhaľ- 
k a  je  m atkou  hriechu . T ie v äčš ie , sta rš ie  sa  rozbehn ú  a j po  b rig ád ach , aby  p om oh li všade tam , k d e  
je  to treba . Ich  p rá ca  rozm n oží sp o lo č n é  h od n oty  a  ony sa budú tešiť, že si zarobili vlastnou p rá 
cou.

Prízvukujm e im, aby  b o li op a trn é  pri h rách  a  n ajm ä pri kú pan í, aby  zby točn e n evyhasín ali m la
d é  životy. D bajm e, ab y  sa  — zas n ajm ä tým m enším  — n ed osta li d o  rúk záp a lky , aby  n evzn ikol p o 
žiar a  n ezn ič ili sa  vzácn e hodn oty . P ripom ín ajm e im, že aj c e z  prázdniny treb a  byť poslušným , d is 
cip linovan ým , leb o  tie to  z á k la d n é  pov in n osti p la t ia  vždy a  stá le .

V eď m e ich  k  vedom iu , že je  ich  povinnosťou  byť dobrým i. T ak í rod ič ia , k to r í sa  odm ieňajú  d e 
ťom  za každú  sam ozrejm osť, n erob ia  d o b re  a  d e ti h r iešn e  h ý čka jú . Vždy p la tilo , že  d eti sú povinné  
splniť p ríkazy  rod ičov  a  to b ez  n ároku  na odm enu. O dm enou im m usí byť b laž iv é v edom ie, že p o 
slúch li a  sp ln ili p r íkaz  sv o jich  rod ičov .

Aj na d ov o len ky  sa  m nohí z nás rozbehn ú , na zaslú žen ý  od d y ch  po  c e lo r o č n e j sta točn ej práci. 
Za poznávaním  k r á s  n ašej v lasti, a le  m nohí a j d o  zahran ič ia . Aj d o v o len k a  je  skú škou  p re č lo v ek a ,  
pri k to r e j m á d o b re  obstáť. K to sa c e lý  r o k  teš il na 2—3 týždne oddychu , n ech  si ich  n ep oka z í n er
vozitou, d ohadovan ím  sa  a  n ezn ášan livosťou . Na d o v o len k á ch  sa  streta jú  ľudia, k to r í sa  predtým  
n ev id eli, n epozn ali. N ech  si tí, č o  sa  s  nam i stretn ú , spoznajú , č o  s nam i budú trávit dni oddychu , 
od n esú  o nás d obrý  d o jem . J e  veľm i p om ý len é , a k  si n iek to  m yslí, že na d o v o len k e  si m ôže h oc ičo  
p o v o l i ť “, že  sa  m ôže správať n ev iazan e  — vraj, a j ta k  m a tam  n ik to  n epozn á. To by b o lo  veľm i 
ch u d obn é sv ed ectv o  o nás, k e b y  sm e ta k to  h ov orili a , n ed a jb ože , a j kon a li.

A to v šetko , čím  je  p ozn ačen ý  ten to  žatevný ča s , leb o  veď  sa  už začín a žatva a  naši p oľn oh os
podári m ajú p ln é  ruky  p rá c e  — to  v še tk o  sa  n ed e je  vo vzdu choprázdn e, lež  tu, v tom  n epoko jn om  

svete , k to rý  sa  s tá le  zm ieta  v k ŕ č o c h  a  k d e  sa  v ed ie  n ezm ieriteľn ý  bo j za zach ov an ie  sv etov éh o  m ie
ru. Mier, to je  z á k lad , fun dam en t. K eby  n ebo l, an i d e ti by  n em oh li na prázdniny, n em ohli by šantiť  
v p ion iersky ch  tá b oroch , č i p á s t  hú sky  s ta re j m am y. K eby  n ebo l m ier, n eb a lili by sm e k u fr e  na d o 
v olen ku , a le  iné, z lé  ku fr e , za k torý m i ostáv a  d om a  p la č  žien  a  d e t í . . .

N avzdory všetký m  hrozbám , n ap r iek  n azhrom ažden ým  m rakom  na svetovom  n ebi, n estrácam e  
n ád ej, že ľudstvu sa  p od ar í  — sp o ločn ý m  úsilím  zachovať svetový  m ier. Že ta k  a k o  ustúpila zim a, 
k to rá  tohto roku  trv a la  p om ern e  d lh o , a  d a la  m iesto  rozkv itn utej jari, ta k  ustúpi a j h rozba, k torá  
vyvoláva obavy  z budúcnosti. V eď srd c ia  ľudí žijú cich  na n ašej p la n é te  sú p ln é n ád eje  na m ierový  
život. T ak a k o  sa  teš ia  p o ľn oh o sp o d ár i, že  zrná, k to r é  zasia li do  zem e, prinášajú  bohatú  úrodu, tak  
sa  bude teš iť  a j ľudstvo, k e ď  sa  zbaví hrozby , k to r á  d n es to ľk o  zn ep oko ju je .

Ako k resťan ia  n ezabú d ajm e a j na n aše  pov in nosti, p lyn ú ce z viery. N ezabú dajm e, že a j my raz 
bu d em e žať to , č o  z a se jem e. S p om eň m e si na p ek n ý  obraz  z listov  sv. P avla, k d e  hovorí o b ežcoch , 
k to r í b ež ia , aby  d o sta li odm enu. P ripom ína, ž e  tí porušiteľnú , my v šak  — a k  bu dem e žiť, a k o  nám  
to u k lad á  n aša v iera  — n eporu šiteľn ú , v en iec  ž ivota  v ečn éh o . Preto sm e p ov o lan í žiť sta točn e a  rov 
n ako  ta k  a j  p racov ať, v eď  túto našu pov in n osť nám  zveril sám  Pán.

Ján  Pavol II. nás vyzýva: „M odlite sa! M odlite sa , aby  zo v šetký ch  k ra jín  sveta  bo li odstrán en é  
atóm ové zbran e“. V p ríh ov ore  k  v ed com  hovorí, aby  od zbro jili vedu a  v šetky  sv o je  vedom osti zam e
ra li na b lah o  a  p o k o j ľudstva, aby  č lo v e k  č lo v ek u  a  n árod  národu  p resta l by t v lkom  a  sta l sa  k o 
n ečn e bratom .

M nohí z n ás budú ch o d iť  d o  prírody , k o c h a ť  sa  je j  k rá sam i a  n adchýň ať sa  Božím  veľd ielom , 
k d e  i tá n a jd robn ejš ia  k v e t in k a  h lá sa  jeh o  v eľkosť . Buďm e šetrn í k  p rírod e, n en ičm e ju! Je  sm utné 
v id ieť, a k o  sa  v racajú  n iek to r í ľu d ia z prírody  — p ln é  ruky  n atrhan ých  kv etov , n alám an ých  vetvi
č ie k .  A k tov ie  e š te , č o  v še tko  tam  po s e b e  zachova li! M nohí si m yslia , ž e  v p r írod e  m ožno k d ek o ľv ek  
urobiť sm etisko , že  tam  n ep la tia  ž iad n e predp isy . M nohí n ič ia  a j vtáctvo, n euvážen e  — na m iesto  
toh o , aby  si u robili t e r č e  a  s tr ie ľa li d o  n ich  — strieľa jú  do  vtáctva, k to r é  je  t a k é  užitočné, veď  ničí 
škod liv ý  hm yz a  vytvára zdravú rovnováhu  v p rírod e.

Smutný je  p oh ľa d  na m iesta , k d e  k to s i táb o r il, stanoval. Plno pap ierov , kon zerv ov ý ch  p lech ov iek , 
plno špiny a  n ep or iad ku . Ak sa  stretn em e s ta ký m ito  n esp ratn íkm i, sm elo  im p ov ed zm e sv o je , aby  
sm e p om áh a li vytvárať zdravé životné p ro s tr ed ie , k d e  sa  č lov ek u  d ob re  ž ije , d ý ch a , k d e  sa  mu d ob 
re oddychu je.

Z oberm e si tých to  n ie k o ľk o  d ob re  m y slen ý ch  rád  so sebou  na prázdniny a  d ov o len ky . Pomôžu  
nám prežiť ich  správn e, užitočná a  n avyše ta k , a k o  sa  na slušn ých  ľudí svedčí. (of)



Chlieb náš každodenný. k.
Už je to čas, keď sa v teplejších oblastiach našej vlasti 

rozbiehajú žatevná práce. Poľnohospodári sa tešia požehí 
naným výsledkom svojej práce. P ráca je to nadmieru zod
povedná a spoločensky veľmi dôležitá, veď chlieb potre
buje každý z nás. Pominuli sa nž časy, keď sa hospodárilo 
na úzkych pásikoch polí, keď nebolo potrebnej m echani. 
zácie a roľník sa obával nepriazne počasia, lebo sa mohla 
odzrkadliť v neúrode, ktorá vedela niektorých takm er vy
hladovať.

Moderná agrotechnika odstránila predošlú drinu a sú
časne zabezpečila plynulé zásobovanie poľnohospodársky
mi výrobkami. Sme hrdí na hektárové výnosy, akými sa 
pýšia naši poľnohospodári, lebo tak naše polia nikdy prv 
nerodili, je to výsledok statočnej práce, umocnenej prvo
triednymi chemickými prípravkami, ktoré cúvajú pôde 
všetko, čo potrebuje.

Ale na prvom mieste je to statočná práca našich poľ
nohospodárov. ktorí zdedili lásku k pôde od svojich otcov. 
Túto prácu si treba nadovšetko vážiť. Poľnohospodári ne
rátajú svoju robotu na osem hodín, lebo neraz — so slnieč
kom naraz — vychádzajú na pote a domov sa vracajú za 
šera.

jednou z foriem úcty k práci našich poľnohospodárov je 
úcta k chlebu nášmu každodennému. Neplytvajme ním, ne
kupujeme viac, iba koľko potrebujeme. Neodhadzujme 
chlieb do smetí, je to veľká škoda a je to hriech. Veďme 
deti od mala úcte k chlebu a zvykajme ich vážiť si ho. 
Nedovoľme, aby odhadzovali to, čo dostanú na desiatu, 
lež veďme ich k tomu, aby zvyšky priniesli domov, kde 
sa dajú rozličným spôsobom zužitkovať.

je tu čas žatvy. Znova si hudú kombajny svoju melódiu, 
znovu sa sype zlaté zrno, ktoré sa premení na chlieb  
a poľnohospodárske výrobky. Vzdajme úctu všetkým, čo 
pracujú pri dorábaní chleba a ochotne im brigádnicky 
pomáhajme. (om )

PROF. Dr. JOSEF MANA

Materský jazyk Ježíše Krista
Veda se táže, kolika jazyky mluvil Kristus. fieknu hned: 

„jako človek čtyŕmi (resp. 6 ) , jako Buh všemi!“ jazyku 
dnes počítáme kolem 8000! Zfistaňme u pozemského života 
ježíše Krista. Ježíš, jako syn P. Márie, pocházel z rodu Da1 
vidová, stejne i podie svého pestouna sv. Josefa. Narodil 
se v Judsku, v Betlémé, žil jako díté v Egypté, vyrosťl v 
Galileji, v Nazareté. Mužeme tedy oprávnene fíci, že je
ho materský jazyk byla galilejská aram ejština.

V Kristove dobe Judsko bylo židovské, Samar i Galilea 
dilem židovská, dilem helenisticko-íecká. Kristus mluvil i 
recky, protože se s nimi stýkal. Ŕečtina byla kulturním ja-' 
zykem té doby. Hebrejština byla omezena od babylonského 
zajetí jen v synagoze pri predčítání Písma. Výklad byl 
aramejský. Kristus v synagóge četl hebrejsky i slyšel heb
rejsky, modlil se hebrejsky. V pŕedchrám í v Jeruzaleme 
se bežné hovorilo latinsky. Kristus mluvil i tam tímto ja- 
zykem. S Pilátem mluvil bez tlumočníka rovnéž latinsky. 
Byl to jazyk vojenské i civilní správy. Tedy dedukujeme, 
že rozumel čtyfem jazykum. Počítáme-li judský a samafský  
dialelkt aramejštiny za samostatný, pak rozumel šesti jazy- 
kúm. Vždyť kázal i v judsku i Samafi.

Nejnovéjší archeologické vykopávky i historické nálezy 
dokázaly, že v dobé K ristovi v Palestíne všeobecné byly 
známy hebrejština, aram ejština, íečtin a i latina.

Pozastavme se ješté u Jeho materského jazyka. Tímto 
jazykem mluvil k zástupum, k zástupúm prostého lidu. V 
aramejšfiné se tnadovaly i Jeho výroky (Papiáš, Logia,, 
Kyriú), podobne se pŕedávaly zprávy i o jeho skutcích. 
Oba tyto zdroje tvorily základ k pozdejším kerygmatickým  
či katechetický zaméŕeným evangeliím, která byla však na- 
psána již recky. Pfi své študijní ceste po ftecku jsem nav
števoval i pravoslavné chrámy. Velmi mne prekvapila sku- 
tečnost, že u vchodu jsem čeťl: „Náš jazyk je svätý, v 
nám byl napsán Nový Zákon!“

jak je tomu dnes? Latina je stále ješté jazykem liturgic-> 
kým, cirkevním i vedeckým. Universita v Saarbriickenu usi-i 
Inje o to, aby byla jazykem mezinárodním. Stejne v zjed
nodušené formé ji navrhuje i am erický prof. Richardius 
Dominicus jako mezinárodni jazyk SPL. Na ní je založena 
i celá romanistika.

K ečtina je dodnes jazykem živým. Dnešní Šekové mají 
však dva literárni jazyky (kathareusa — bližší koiné, di- 
motiki bližší venkovskému lidu). Sám jsem jim učinil nái 
vrh na zjednodušenou „Eschatoglossu“. Nutno dodat, že na 
základe latiny dnes jsou již bežné mezinárodni jazyky Es
peranto a Interlingua, které soutéží o uznání.

Hebrejština od zajetí babylonského žila nejen v syna
goze a chrám u, ale i v učených p racech  rabínu. A dnes 
jsme svšdky faktu, že se zase stala živým jazykem štátu  
Izrael, navic i literárním .

Jak je tomu s Ježišovým rodným jazykem dnes? Je rov
než, jak byla hebrejština — skoro mŕtva již Vi tisícletí. 
Skoro mŕtva, ne zcela. Gálilejský dialekt zanikl zcela. Ale 
máme mu velmi príbuzný, moderní dialekt, který je ješté 
živý. Sami dobre vite, jak vedci zkoumají — horečné zkou- 
mají — Turínske plátno. Chtéli bychom fotografii Kristovu. 
A zdá se, že nejsme tomu daleko. Chceme znát však i jei 
ho jazyk. K jeho záchrane slouží i tento článek. Abychom 
však pochopili dnešní situaci, musime učinit extempore do 
filologis.

Aramejština pred rozdelením — zvaná stará  — je nám 
známa z nápisu ze Zengirli, Hama atd. (od VIII. st. pŕ. 
K ŕ.). Aramejštinu po rozdelení delíme takto:

a) Východní: babylonskou: Talmud Babylonský (st. IV.—VI.
po K r.),
mandejskou: Sväté knihy gnostiku (IV. st. 
po K r.),
sýrskou: Literatúra (st. III.—XIV. po Kŕ.), 
dnešní hovorové: v Mošulu, Tur ’Abdin, Urmia.

b) Západní: egyptskou: Papyry z Assuan a Elephantine
(V. st. pŕ. K r.),

židovskou (judskou): Targumim a Talmud Pa- 
lestinský (s. II.—V. po Kr.), 

sam aritánskou: Targum Pentateuchi (s. II. 
[? ]  po Kr.),
kresťanskou: Melchité (st. V.—VIII. po Kr.), 
palmyrskou: Nápisy v Palmyíe (st. pred Kr. 
I.—III. po K r.),
nabatejskou: Nápisy v Petre (st. pred. Kr. I. 
—I. po K r.),
dnešní hovorové: v Ma ’lúla, Bahoa a a Gub- 
bádín.

Dodnes se mluví v Sýrii ve trech  podtržených vesničkách  
aramejským dialektem, velmi príbuzným, né-li totožným s 
nárečím  Ježišovým. Vesnice Ma ’lúla leží v Antilibanonu, 
horstvu mezi Sýrií a Libanonem. N árečí dnešní je trocha  
ovlivnéno arabštinou, slovník je Ježíšúv. Vesnice Ma ’lúla 
i druhé dve leži politicky v Sýrii, ale cirkevné patrí do die
céze Libanonu. Véfící jsou vétšinou maronité, jen málo je 
muslimú. Vesnice je na náhorní plošine. Domy jsou vyse- 
kány ve skalách, v terasách , nad nimi je kostel, pocháze-t 
jícf ze tretího století, oltár však je prastarý, podobá se 
pohanskému obétišti. Kostel je zasvécen mučední'ku z 2. 
století. Popis mám od svého spolužáka, který tam pracoval 
jako expert. Vesničky žijí samy pro sebe. Venku se mluví 
arabsky, doma a v kostele aram ejský. Ale komunikace se 
svétem sílí, lidé odcházejí za  prací, je nebezpečí, že Kris- 
tuv jazyk vymíe. A myslím si, že by to byla velká škoda, 
vždyť je to pro kresťanstvo néco jedinečného. Slyšet mlu- 
vu, ve které Kristus pronášel svá slova lásky. Ve SZ zá
kone máme armejsky (t. zv. v biblické aram ejštinč) za- 
chovány:

1. Dve slova v Genesi: 31, 47
2. Jeden verš Jeremiášuv: 10, 11
3. Cást knihy Danielovy: 2, 4, G—7, 28
4. Část knihy Esdrášovy: 4, 8—6, 18—7, 12—26.
Tato biblická aram ejština patrí k západní vetvi. Nékdy 

ji nazývají i chaldejštinou nebo syrochaldejštinou.
V Novém Zákone máme z galilejského dialektu Kristova 

zachováno toto: Púvodné celé Matoušovo evangelium bylo 
napsáno aram ejský. Tento pôvodní text se však ztratil. Zú- 
stalo nám — velmi cenené — málo:

Abbá — Otče; Mesiáš — Pomazaný; Rabbóni — Môj mis- 
tŕe ; TaHtha kúraí — Dívko vstaň; Pascha — prechod, be- 
ránek velikonoční, velikonoce; Barabas — Syn otce či mis. 
tra ; Golgota — hora lebky; Eli, elí, lamma sabaktaní — 
Bože mfij. Bože mfij, proč jsi mne opustil; Kefas — škála, 
Petr; E feta — Otevfi se; Maran atha — Pán náš, pŕijde, 
Náš Pán pŕišel; jinak M aran-tha — Náš Pane, pŕijď!

(Pokračovanie na 16. str.)



aby o nich uvažovali. . .  Lebo ak bui 
dete zachovávať všetky ""tieto príka
zy . . bude na vás spočívať Božie 
požehnanie (Dt 11, 18—22; 26—28). 
A ako záleži aj Spasiteľovi, aby sme 
počúvali i jeho slová, povedal to vo 
svojej reči na hore: „Preto každý, kto 
počúva moje poučenia a plní ich, po
dobá sa múdremn mužovi, ktorý si 
vybudoval dom na skale. I prišiel prí
val, rozvodnili sa potoky, duli vetry 
a oborili sa na ten dom, ale nezrútil 
sa, lebo mal základy na skale“ JM t 
7, 24—25).

V evanjeliu sv. Lukáša čítam e slot 
vá, ktoré Spasiteľ adresoval svojim 
učeníkom: „Z toho Sa neradujte, že 
sa vám poddávajú zlí duchovia, ale 
radujte sa, že vaše mená sú zapísa
né v nebesiach“ (10, 20). Teda, len 
náš život, život podľa sv. evanjelia, 
bude tým, pre ktorý naše mená budú 
zapísané u Otca nebeského. Preto „nie 
každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane!’
— vojde do Kráľovstva nebeského, 
ale iba ten, kto plní vôľu môjho Ot
ca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 
21). František DANCÄK

Podobenstvo o rozsievačovi
Z Písma svätého vieme, že Spasiteľ 

učil všade a za každých okolností, ak 
bolo k tomu vhodné miesto. Pri jed
nej príležitosti napr. učil z loďky na 
mori, kým „zástup ostal stáť na brei 
hu“ (Mt 13, 2 ). A hovoril mnoho v 
podobenstvách. Jedno z nich je o roz
sievačovi:

„¡Hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsie
val! A pri rozsievaní niektoré zrnká 
padli na kraj cesty; i prileteli ne
beskí vtáci a pozobali ich. Iné padli 
na skalnatú pôdu, kde nebolo mno-i 
ho zeme. Hneď aj vzišli, pretože ne
mali hlbokú zem. Ale keď vyšlo sln
ko, zahoreli, a pretože nemali kore
ňa, uschli. Iné zasa padli do tŕnia, 
ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Zas 
iné padli do dobrej zeme a priniesli 
úrodu, jedno stonásobnú, iné šesťde-' 
siatnásobnú, iné tridsaťnásobnú . . . “ 
(Mt 13, 4 —8).

Na osude týchto zŕn vysvetľuje Spa
siteľ osud slova Božieho vo svete . . .  
Ale počuli sme, že slovo Božie je ako 
to semeno. Jeho účinok závisí aj od 
pôdy, do ktorej padá. Zrno môže pad
núť aj na cestu, na skalnatú pôdu, 
do tŕnia, ale aj do dobrej zeme. Len 
od zrna, ktoré padlo do dobrej pôdy, 
možno očakávať úrodu. Podobne je to 
aj so slovom Božím. Len ak ho prij
me dobré srdce, možno očakávať, že 
také bude aj podľa toho žiť.

O jednom kňazovi sa hovorí, že pri 
svojom prvom príchode na farnosť 
povedal kázeň o vzájomnej bratskej 
láske a znášanlivosti. A potom cez 
týždeň pozoroval, ako si jeho veria
ci zobrali k srdcu tieto slová. Ale zis
til, že vôbec sa nič nezmenilo. Naďa
lej sa  hádali, ohovárali, závideli. Preto 
kňaz v nasledujúcu a potom ďalšiu 
a ďalšiu nedeľu hovoril o láske. Keď 
ho veriaci upozorňovali, že sa opa
kuje, že hovorí to isté, povedal im, 
že ani učiteľ nezačne v škole učiť 
vyššiu matematiku, kým nenaučí žia
kov násobiť, deliť a počítať.

To je názorný účinok slova Božie
ho, ktoré nepadla do dobrej zeme.

(Pokračovanie z 1. str.)
Medzi západnými liturgiami na prvom mieste bola liturgia 

rímska, rozšírená v strednej a  južnej Itálii, na Sicílii a v latin
skej Afrike. V severnej Itálii u jala sa milánsika — ambroziánska 
liturgia, Španielsko malo svoju liturgiu gótsku, čiže mozarabskú, 
vo Francúzsku bola liturgia galská. Írsko a  Británia tiež mali 
svoju liturgiu. Rímska liturgia pomaly vytlačila všetky ostatné 
liturgie, z ktorých donedávna ostala len ambroziánska, v ktorej 
sa javí príbuznosť s východnou liturgiou.

Na Východe sa liturgia slávila len v sobotu a  nedeľu, na Zá
pade len v neídeľu, avšak neskôr v Ríme a Miláne každodenne. 
Vo východnej Cirkvi v pôstnom období okrem  soboty a nedele 
slávili tzv. Liturgiu vopred posvätených darov, to zn. s chlebom, 
ktorý bol vopred posvätený na obyčajnej liturgii.

Kázeň bola vždy v nedeľu a sviatok po evanjeliu. Vo veľkom 
pôste kázeň bola každodenne.

Spev na bohoslužbách spočiatku bol len recitatívny. Usilovne 
pestovali spev na Východe, kde sa zmenil na veľkolepý a svia
točný. Na Západe cirkevný spev usporiadal pápež Gregor Veľký.

Liturgické rúcha spočiatku sa v ničom nelíšili od sviatočných 
občianskych oblekov. A také ostali a j naďalej, kým občiansky 
oblek sa časom zmenil.'

Vysluhovanie sviatostí išlo v podstate tak ako v prvokresfan- 
skej dobe. Sviatosť krstu sa udeľovala prevažne v dospelejšom 
veku, krst dietok stal sa všeobecným až od 5. storočia. Vieme, 
že i také veľké postavy Cirkvi ako sv. Bažil Veľký boli pokrstení 
až v dospelom veíku. Krstilo sa trojnásobným ponorením do vody, 
a to vo sviatky: Vzkriesenia Kristovho, Zoslania Svätého Ducha 
a Bohozjavenia. (Vtedy na sv. liturgii namiesto „Svätý Bože“ 
sa spievalo „Jelicy vo Krista krestistesja“.) Na Východe po krste 
nasledovalo hneď myropomazanie (birmovanie), ktoré udeľovali 
kňazi. Na Západe birmoval sám biskup.

Sväté prijímanie udeľovali pod oboma spôsobmi, a to takto: 
veriaci stáli, na pravú ruku, podloženú ľavou, na dlaň dostali 
9v. prijímanie pod spôsobom chleba a keď to požili, napili sa 
z čaše. Prijímalo sa na lačný žalúdok. Spočiatku prijímali veriaci 
vždy, keď sa zúčastnili na Službe Božej, neskoršie boli vyzývaní, 
aby pristúpili k sv. prijímaniu aspoň tri razy do roka.

Poznámka: Veriacim, ktorí za bohoslužby nepristupovali k sv. 
prijímaniu, dával sa antidor — požehnaný chlieb. Táto obyčaj 
sa udržala až dodnes, keď počas myrovania sa dáva všetkým ve
riacim  prítomným v chráme „dora“, chlieb požehnaný na boho
službe zvanej Litia.

Manželstvo sa uzatváralo slávnostne s cirkevným požehnaním. 
Na Východe snúbenci dostávali na hlavu vence alebo koruny, 
vymieňali sa prstene a na znak vernosti a nerozlučiteľnosti kňaz 
položil snúbencom na ruky epitrachil.

Verejnú spoveď vo východnej Cirkvi odstránil carihradský pat
riarcha Nektárius okolo r. 390 a bola zavedená len tajná spoveď.
V západnej Cirkvi verejná spoveď potrvala dlhšie a odstránil ju 
pápež Lev I. (440—461).

V prvokresťanskej perióde kresťanské sviatočné dni boli vnútor
nou vecou Cirkvi a ich slávenie sa obmedzovala na vnútro chrá
mu. Po Milánskom edikte nastáva zmena. Cisár Konštantín Veľký 
zakázal v nedeľu — pamätný deň zmŕtvychvstania Pána — verej
né práce. Okrem nedele slávili sa a j sviatky, avšak len v jednotli
vých cirkvách. Neskôr sviatky začala sláviť celá Cirkev. Sviattík 
Bohozjavenia — slávený na Východe už v treťom storočí — rozší
rili i na Západe. Sviatok Narodenia Pána (Vianoce), slávený 25. 
decembra (v Ríme slávili už r. 336, odtiaľ sa rozšíril po celom 
Západe) prevzal aj Východ, ktorý dovtedy slávil Narodenie Pána 
spolu so sviatkom Bohozjavenia. Na Východe, ako tretí deň Via
noc slávili pamiatku sv. Štefana, prvého mučeníka a  Západ tento 
sviatok prijal v 5. storočí.

Vo veľkonočnom sviatkovom okruhu uviedli v tejto perióde 
dva nové sviatky, a  to Kvetnú nedeľu a Nanebovstúpenie Pána. 
Sviatok Zoslania Svätého Ducha je  dávnejší.



Najdávnejším mariánskym sviatkom je  sviatok Stretnutia. Na 
Východe v 5. a 6. storočí vznikli sviatky: Narodenia Panny Márie 
(8. sept.}, Zvestovania (25. m arca) a  Uspenia (Nanebovzatia) 
(15. augusta). Spomínané mariánske sviatky prešli i na Západ 
a v 7. storočí ich už slávili v Ríme.

Sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. sept.) slávili už všeobecne. 
Na konci tejto periódy u jal sa sviatok posvätenia chrámu (podľa 
miest v iný a iný deň).

Sviatky mučeníkov sa slávili už v prvokresťanskej perióde, ale 
vtedy mali len lokálny ráz. Teraz po Milánskom edikte sviatky 
najvýznamnejších mučeníkov rozšírili sa v cele j Cirkvi. Okrem 
sviatku sv. mučeníka Štefana všeobecný ráz získali v te jto  pe
rióde sviatok apoštolov Petra a Pavla, na Východe v nedeľu po 
Zoslaní Svätého Ducha svilatdk Všetkých svätých. Pamiatku sv. 
Jána Krstiteľa slávili dvakrát do roka: v deň jeho narodenia 
(24. júna) a  v deň jeho sťatia (29. aug.).

Cirkev od prvého počiatku uctievala tých kresťanov, ktorí pre 
svoju vieru smrť podstúpili. Teraz kresťania nad hrobmi muče
níkov postavili kaplnky, chrámy, ich pozostatky starostlivo zbie
rali- a uschovávali v chrámoch. Tú istú úctu majú i k osobám, 
ktoré nepoidstúpili mučenícku smrť, ale vynikli ctnostným aske
tickým životom (sv. Anton Veľký, sv. Bažil Veľký a  in í).

Úcta ikon (obrazov svätých) je  dd prvokresťanských čias. Svo
je chrámy kresťania ozdobujú ikonami.

Procesie (náboženské sprievody) kresťania konali v Kvetnú 
nedeľu, vo Veľkú noc, pri slávnostiach posviacky chrámu a pod.
V procesiách ako i teraz nosievali kríže, zástavy, horiace sviece, 
spievali modlitby a  piesne.

Čo sa týka pôstu pred Veľkou nocou, v prvokresťanskej pe
rióde pôst trval niekoľko dní. V 4. storočí bol rozšírený na 40-dňo- 
vý pôst a mal byť napodobňovaním 40-dňového Spasiteľovho pôstu 
na púšti.

Kandidáti kňazstva sa priučovali u biskupa či kňaza. Avšak už 
sv. Augustín (+430) žiadal, aby klerici viedli spoločný život 
v biskupskom dome, kde by starší k lerici vyučovali mladších. 
Klerici sa učili a j v kláštoroch a kláštory dali veľa významných 
biskupov. Klerici spočiatku nenosievali v každodennom živote 
osobitné rúcho. Keď však laici v 4. storočí zamenili doterajšie 
dlhé rúcho ga krátke, k lerici ostali pri dovtedy zaužívanej dlhej 
rímskej tunike a takto vznikol rozdiel v rúchu medzi klérom 
a laikmi.

Biskupa volil klérus a ľud, provinciálni biskupi dávali svoj sú
hlas. Postupne ľud pri voľbe odstraňovali. Cisár Justinián I. (527— 
65) určil, aby klérus a poprední ľudia havrhli metropolitovi troch 
kandidátov, z ktorých metropolita mal vyvoliť najsúcejšieho. Ne
skoršie provinciálni biskupi si rezervovali právo navrhovať kan
didáta metropolitovi. Usilovali sa aj cisári a  iní panovníci vplý
vať na voľbu biskupa. Carihradského biskupa — patriarchu, 
počnúc cisárom Teddoziom I., pravidelne volil cisár. Uvádzal sa 
i taký zvyk, že biskup si sám označil a  vyvolil svojho nástupcu, 
ale proti tomu od 4. storočia sa synody rozhodne stavali.

Klerici sa živili zväčša z vlastného m ajetku a z práce svojich 
rúk. Avšak obchodovanie bolo pre klerikov zalkázané. Príjmy 
z cirkevného majetku sa delili na 4 čiastky, a  to pre biskupa, pre- 
nižší klérus, pre stavbu a udržanie chrámu a  pre chudobných. 
Z príjmov cirk. obcí jedna časť patrila biskupovi.

V prvotnej Cirkvi kňazstvo bolo ženaté. Treba poznamenať, že 
aj biskupi boli ženatí. Na prvom všeobecnom cirkevnom koncile 
v Nicei roku 325 bol síce predostretý návrh na zavedenie celibá
tu, avšak koncil na radu egyptského biskupa Pafnucia návrh za
mietol a nechal v platnosti doterajší zvyk. Celibát začali uvádzať 
v západnej Cirkvi v 4. storočí. Pápeži Lev Veľký a  Gregor Veľký 
ho rozšírili i na subdiakonát. Avšak zavedenie celibátu nešlo 
naraz a nie všade rovnako. Cisár Justinián I. uložil biskupom 
celibát ako povinnosť, čo prijala i trulánska synoda (r. 692) a tá
to zásada je vo východnej Cirkvi platná i dnes.

Skôr akoby na cestu, na skalnatú  
pôdu alebo do tŕnia. Z toho sa máme 
poučiť. A povedzme si to aj príkla
dom.

Pri jednej kázni použil kňaz prí
klad ľudového rozprávania o klebet í 
nici, ktorú najal diabol, aby urobila 
rozvrat v jednej rodine, pretože on, 
ako diabol, už roky sa namáhal a 
nemohol to dokázať. Za odmenu jej 
sľúbil pekné čižmy. A žena hneď išla 
za svojím cieľom. Najprv za manžel
kou. Nahovorila, naklebetila. Potom 
i za manželom. A z- manželstva na
stalo hotové peklo. Keď to vidiel dia
bol, dostal kŕče od radosti. A hneď 
ju aj chcel odmeniť. A ako to uro-i 
bil? Cez potok na dlhej palici, z jed
ného “brehá na druhý podával jej sľú
bené čižmy. Zene to bolo divné. Dia
bol preto jej hovorí: „To preto, že 
t.y si horšia ako ja. Co ja som ne-i 
dokázal za roky, ty si to ihneď uro
bila. Preto sa ťa bojím, aby som i ja 
nepadol na tvoj ostrý jazyk.“

Pochopiteľne, povedaný príklad „za
b ral“, urobil rozruch. Tí, čo ho po
čuli, hovorili: To povedal o tej. Iní 
zase: To povedal o mne. A tretí zase 
usudzovali: O kom to vlastne hovo-i 
ril? . . .

Kňaz káže slovo Božie a prv, než 
ho začne hlásať, hovorí: „Bratia a 
sestry !“ Hovorí ku všetkým a ku kaž
dému. A tí, čo ho počúvajú, majú z 
toho vyvádzať pre seba poučenie. Čo 
je však potrebné tu zdôrazniť, že po
vedaný príklad padol do dobrej pô
dy, že sa veriaci nad tým zamysle
li . . .  Sv: apoštol Pavol v liste k Ži
dom napísal, že slovo Božie „preni
ká hlboko a rozdeľuje dušu od tela 
a špik od kostí“ (4, 12). A to je slo
vo Božie, ktoré musí burcovať naše 
svedomie, priviesť nás k rozmýšľaniu, 
aby sme si uvedomili a napravili svoj 
vzťah k Bohu, k blížnemu, k sebe.

Rozsievač nerozsieva, aby jeho se-i 
meno padlo na cestu, na skalnatú  
padlo do tvrdých sŕdc, ale do dobrých 
do dobrej pôdy a prinieslo náležitú 
úrodu. Podobne aj kazateľ, nie pre
to rozsieva, hlása slovo Božie, aby 
padlo do tvrdých sŕdc,ale do dobrých 
a dosiahlo svoj cieľ. To majme vždy 
na pamäti, aby sa v nás slovo Božie 
ujalo, aby i o nás platili slová sv. 
evajelia: „Do dobrej zeme je zasia
te u tých, ktorí dobrým a dokonalým 
srdcom vypočujú slovo, zachovávajú  
ho a prinášajú úrodu v trpezlivosti“ 
(Lk 8, 15). o. František DANCÄK

Spoločne k Bohu
V troch  rokoch svojho života deti 

objavia samy seba. Objavia svoju oso
bu, svoju vôľu. Je to čas, 'keď sa 
rodí vlastná osobnosť dieťaťa, vlast-i 
ná vôľa. Je to prechodný vývojový 
stupeň, ktorý prejde, len treba vydr
žať. Podobne ako keď sa dieťatku re
zali zúbky alebo keď bolo choré. Po
tom to už nie je také zlé. Dať dieťa-, 
ťu čas, aby sa na ďalšiu činnosť pre
orientovalo. Treba v ňom prebudiť 
záujem o to, k čomu ho chcem e te
raz získať. Napr. mamička 5 min pred 
obedom povie: „Evička, dokázala by 
si sa s tou stavbou domu poponá
hľať? Za chvíľu budeme obedovať a 
ja budem pri stole rozprávať, koho



-som dnes na ulici stretla“. Ak by 
ani po tomto upozornení nešla k sto . 
lu po dobrom, potom bude tento deň 
za trest vylúčená od stola a bude 
jesť sama t kútiku.

Rodičia si musia stále pripominať, 
že ich úlohou nie je byt sudcom svo
jim deťom, t. j. vynášať rozsudky a 
tresty, ale že sú skôr niečo, ako tré 
ner na ihrisku, i keď vidí chybu svo
jich zverencov, nie je to dôvod k 
trestaniu, ale jeho úloha, aby ho na-i 
učil lepšie a správne.

Častá príčina detskej neposlušnosti 
je v náladovosti rodičov. Niekedy si 
dieťa môže dovoliť všetko, keď rodi
čia majú dobrú náladu, ale keď sú 
rozhnevaní, je zle pre každú m alič
kosť. Dieťa potrebuje pravidelnosť a 
dôslednosť. Dieťa má zažiť, že rodičia  
sú milosrdní, že odpustia, keď vidia 
opravdivú ľútosť a  dobrú vôľu.

Častá príčina detskej neposlušnos
ti je nejednotnosť rodičov. Rodičia si 
musia u detí zachovať autoritu a lás
ku. Taktiež platí všeobecná pravidlo, 
čím bližší sú si manželia navzájom, 
tým väčší prospech má z toho die
ťa. A naopak, čím je niektorý z rodi
čov viac viazaný na dieťa než na 
manžela, tým je viac poškodený nie
len manželský vzťah, ale i dieťa.

Dávajme pozor, aby sme v deťoch  
zmysel pre radosť i pre humor ne-i 
zahubili prílišnou prísnosťou a zby
točným rozkaziovaním, veď radosť a 
humor je dôležitý vitamín správneho 
vývoja. Nech rodičia nezabúdajú, že 
nie sú sudcami svojich detí, ale vy
chovávatelia a pomocníci. Pane, Bo
že, nech dokážeme v našich domo
voch vytvoriť predobraz neba. Nech 
vieme žiť ako radostné a šťastné de
ti Božie podľa evanjelia Ježiša Krista.

IRENKA

Svätý prorok Eliáš
Pán Boh po páde prvých ľudí a 

ich vyhnaní z raja  sľúbil im Vykupii 
teľa. Cez stáročia ustanovoval ľudí, 
aby prostredníctvom ich napomínal 
íud na zachovávanie príkazov Božích. 
Tí, čo viedli ľud vo viere k Pánovi, 
boli proroci.

Prečo boli potrební proroci?
Z Písma svätého vieme, že kráľ Ša

lamún na konci života viedol neuspo
riadaný život. Všetko, čo konal, pro
tivilo sa Pánovi. Tento náboženský a 
morálny úpadok vyvrcholil po jeho 
smrti. Dovtedy jednotná ríša  Izraela  
a Judu sa rozdelila na dve kráľovstvá. 
Neviedli však medzi sebou príliš mie-, 
rumilovný život. Časté výboje a ne
priateľstvá kráľovstva len oslabovali. 
Mnohí králi v jednom i v druhom  
kráľovstve sa odkloňovali od jedného 
Boha a zavádzali úctu pohanským  
bohom. Tento rozvrat neprinášal nič 
dobré pre ľud. Zlé príklady kráľov, 
ľudí čím viacej odďaľovali od Pána 
Boha.

Preto do takej rozvrátenej spoloč
nosti Pán Boh posiela najviacej mu
žov — prorokov. Starozákonní ľudia 
ich nazývali „Boží muži“. Títo ozna-, 
movali kráľom a ľudu vôľu Božiu. 
Napomínali, radili, ale i pripomínali 
tresty, ktoré ich postihnú za nepo
slúchnutie. Ich  poslanie nebolo ľah
ké a nenašlo vždy odozvu u vtedaj-

Treba, aby .m e sa tu zamysleli nad prínosom kresťanstva do 
verejného životi. Vplyv kresťanstva na verejný život za prena
sledovania bol len veľmi skromný, pretože sa nemohol prejaviť. 
Po Milánskom edikte, ‘vyhlásení slobody vyznania kresťanstva, 
preukázal sa v plnej sile.

Tu treba spomenúť blahodarný účinok Cirkvi predovšetkým na 
poli charitatívnom. Cirkev budovala nielen nádherné chrámy, ale 
stavala nemocnice, sirotince, chudobince. Niečo podobného po
hanský svet nepoznal. Vtedy len sama Cirkev viedla sociálnu 
prácu. O núdzu trpiacich sa starali biskupi: zadovažovali im po
krm, šatstvo a  prístrešie. Tak napr. sv. Bažil Veľký založil v ka- 
padóc'kej Cézarei nemocnicu s lekármi a ošetrovateľmi a jeho 
príklad nasledovali iní.

Otroctvo bolo tak zrastené s vtedajším sociálnym a hospodár
skym životom, že Cirkev ho nemohla skoro odstrániť. Avšak 
snažila sa vniesť do otrockej ustanovizne princípy práva a  mrav
nosti, taktiež mierniť ostrie rímskych zákonov o otrokoch. Kon
štantín Veľký postavil úmyselné usmrtenie otro>ka na úroveň 
vraždy a cisár Justinián dal otrokom všetky občianske práva.

Blahodarný vplyv kresťanstva javil sa i v tom, že sa odstránili 
ukrutnosti zo štátneho zákonodarstva a ono sa stalo ľudskejším. 
Odstránili trest ukrižovania, odsúdenie zločincov ku gladiátor- 
ským zápasom, vypaľovanie potupného znaku na čelo a nemilo
srdné zaobchádzanie so zajatými a väzňami.

Samovražda bola medzi ľudom dosť rozšírená. Cirkev odoprela 
samovrahom cirkevný pohreb. Vyháňanie plodu, vyloženie detí 
trestala Cirkev vyobcovaním. Konštantín Veľký prísne trestal 
usmrtenie detí rodičmi.

Kresťanstvo žiadalo manželskú vernosť nielen od ženy, ale 
i od muža. Zasadilo sa za nerozlučiteľnosť manželstva. Vyzdvihlo 
úctu k žene. Zlepšilo postavenie ženy v rodine. Kresťanstvo ju 
uznalo za samostatnú a rovnoprávnu s mužom.

SVÄTÉ PÍSMO O BOHU
UČENIE SEKTÁROV O JEŽIŠOVI KRISTOVI

Bude reč o učení jehovistov, salvišov a iných sektárov. Ho
ci sme v predošlých častiach uviedli náuku Cirkvi o Kristovi — 
Bohočlovekovi, považujeme za potrebné uviesť náu.:u sektárov, 
pretože aj viacerí ich členovia, často nevinne, nepoznajú, že sek
tári v skutočnosti vedú boj proti Kristovi, hoci toto meno často 
spomínajú. Teda — náuka sektárov:

1. Ježiš bol synum Božím nie opravdivým, len v prenesenom význame, pre
tože mu Boh dal život, tak ako aj my sa nazývame Božími deťmi, Božími syn
mi.

2. Ježiš Kristus nebol a ani nie je Bohom, ale len boh, to zn. mocný, silný. 
Toto tvrdí sám Kristus: „Otec je väčší ako ja“ (Jn 14, 28), „Ba Otec (sám ) 
nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi“ (Jn S, 22). Ježiš Kristus 
a Boh Otec — sú dve rozličné bytosti: „Svedčím o sebe ja a svedčí o mne 
Otec, ktorý ma poslal“ (Jn 8, 18). Keby Ježiš bol Boh, nemodlil by sa sám 
k sebe (Jn 12, 28).

3. Ježiš bol len opravdivý, dokonalý človek, avšak nie Boh: „Jeden je totiž 
Boh a jeden je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš“ (1 
Tim 2, 5 ), „Vypočujte tieto slová Ježiša Nazaretského, muža“ (Sk 2, 22). — 
Pred narodením Ježiš bol najväčšou duchovnou bytosťou, potom bol opravdi
vým človekom a po vzkriesení znovu duchovnou bytosťou. Kto verí, že Ježiš 
na zemi bol niečím väčším ako človekom, je to náuka Antikrista.

4. Ježiša Boh len po vzkriesení povýšil nad iné stvorenia a odovzdal mu 
vládu nad celým svetom.

5. Ježiš mal brata, druhého syna Božieho, „Rannú hviezdu“ (Vých 15), 
ktorý sa teraz nazýva Lucifer a je hlavou zlých duchov. Lucifer a Ježiš ako 
dvaja bratia, obaja boli anjelmi. Anjel Lucifer, ako druhý syn Boží, postavil 
sa proti Bohu a k nemu sa pripojilo veľa anjelov, ktorí sa  oženili s ľudskými 
dcéram i a plodili obrov (1 Mojž 6, 2—4 ). Proti Luciferovi a zlým anjelom  
začal boj Ježiš spolu s anjelmi, ktorí ostali verní Bohu. Tento boj trval do 
roku 1914, keď sa Ježišovi podarilo zvrhnúť Lucifera na zem. Časté vojny na 
zemi od roku 1914, biedy, hlad, povodne a pod., to všetko dokazuje, že Lucifer 
je na zemi a toto všetko je jeho dielo.

6. Ježiš Kristns — sa skladá z hlavy (Ježiša) a tela (144 000 jehovistov).



Dokazujú to slová: „A počul som počet označených, stoštyridsatstyritisic pe
čaťou označených" {Zj 7, 4 ).

Iné sekty učia: 7. Ježiš Kristus je opravdivý Syn Boži, — avšak predsa je 
menši ako Boh-Otec.

Odpoveď:
Pán Boh, keď vyháňal našich prarodičov z raja, sľúbil im Spa

siteľa, ktorým bol Ježiš Kristus. Ľudia tisíce rokov očakávali Spa
siteľa. Proroci, posielaní Bohom, aby udržiavali pravdivú vieru 
v jedného Boha a nádej na Spasiteľa, prórokovali, kto a čím bu
de ten Spasiteľ. Predpovedali čas jeho príchodu, miesto jeho na
rodenia, zázraky, utrpenie, smrť, vzkriesenie, — avšak predpove
dali aj to, že ten Spasiteľ bude Synom Božím a Bohom. Ježiš Kris
tus, keď prišiel na zem, potvrdil náuku prorokov a  nazval sa Sy
nom Božím a jediným s Otcom, to znamená Bohom. — Na jednot
livé body náuky sektárov odpovieme citátm i zo Svätého písma 
a potom poukážeme na to, čo hovoria citáty, ktoré uviedli sektári.

K 1. Ježíš Kristus je J e d  n o r o d e n ý  Syn Boží. Anjel Gabriel 
takto. zvestoval Panne Márii: „On bude veľký a  Synom Najvyš
šieho sa bude volať“ (Lk 1, 32], Nebeský Otec na Jordáne dal 
svedectvo o Synovi: „Toto je  môj milý Syn, v ktorom sa mi zaľú
bilo! “ (Mt 3, 17) a to isté druhýkrát pri premenení na hore Tábor 
(Mt 17, 5). Sám Ježiš často sa nazýval Synom Božím (Jn 5, 17, 
22, 23; 10, 36—38], Keď sa veľkňaz spýtal Ježiša: „Zaprisahám ťa 
na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, Syn Boží!“ 
Ježiš mu odpovedal: „Talk je, ako si povedal. Ba hovorím vám: 
Odteraz budete vidieť Syna človeka sedieť po pravici Moci a pri
chádzať na oblakoch nebeských“ (Mt 26, 63—64). Dobre si po
všimnite tieto slová. Ježiš potvrdil, že on je  Synom Božím, a takto 
to chápal a j veľkňaz: „Vtedy si najvyšší kňaz roztrhol rúcho a 
povedal: „Rúhal sa !“ a Židia sa vyslovili: „Hoden je sm rti!“ (Mt 
26, 63—66). Dobre si osvojme tieto slová Ježiša Krista. Ježiš po
tvrdil, že je Synom Božím, hoci vedel, že za toto bude odsúdený 
na smrť. Ježiš nevykrúcal, nehovoril, že je  Synam Božím len v 
prenesenom zmysle, tak ako a j iní ľudia, ktorí sú tiež synmi Bo
žími. Kristus, hoci vedel, že za tieto slová pôjde na smrť, odpo
vedal priamo, že je  Synom Božím. — Apošťol Peter hovorí Kristo
vi: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16, 16), to isté apoštol 
Ján (1, 19), apoštol Pavol (Gal 4, 4—5; Žid 1, 1—2) a  veľa iných 
miest v Svätom písme. A tieto miesta neznam enajú to, že Ježiš 
Kristus bol taký syn Boží, akými sme my, ale že bol skutočný, 
Jednorodený Syn Boží. — Po utíšení búrky na mori všetci apoš
toli vyznali: „Naozaj, si Syn Boží“ (Mt 14, 33). Ježiš Kristus n a
zýva seba Synom Božím i tajne, i zjavne Vi synagógach, na uliciach 
Jeruzalema, medzi ľuďmi. A tých, ktorí ho tak nazývajú, nazýva 
blaženými: „Blažený si, Šimon, syn Jo n á š o v ...“ (Mt 16, 13—17). 
A aby si niekto nemyslel, že to meno „Syn“ je  povedané o Kristovi 
len tak, ako o nás, ktorí sme adoptívni synovia Boží, Ježiš jasne 
vyslovuje, že je J e d n o r o d e n ý  Syn Boží. Takto hovorí k Niko- 
démovi: „Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Sy
na, aby nik, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal život večný“ 
(Jn 3, 16).

Ešte treba povedať, že vo Svätom písme často čítam e slová: „Sy
novia Boží, syn Boží“. Tento titul Sväté písmo dáva anjelom, spra
vodlivým, Izraelu, zbožným mužorri. Aj my sa nazývame synmi 
Božími, Božími deťmi, — avšak nie v tom zmysle ako Ježiš. My 
sme Božími deťmi v zmysle prenesenom, cez p r i j a t i e  za sy
nov, adoptáciu, ako píše apoštol: „Boh poslal svojho Syna, aby 
nás vykúpil, aby sme tak dosiahli synovskej hodnosti“ (Gal 4, 5)\. 
Ježiša Krista nenazývame Synom Božím v tom všeobecnom zmys
le slova, ani on sám sa v tom zmysle nenazýval. Ježiš Kristus je 
opravdivý, skutočný Syn Boží a dokazuje to aj to slovo „Jednoro
dený“, t. zn. jediný Syn Boží, dokazujú to i ďalšie Ježišove slová, 
v ktorých seba nazýva Bohom. Kristus jasne vyznáva svoje vlast
né, prirodzené božské synovstvo od večnosti. Keď hovorí o Bohu 
Otcovi, nikdy seba nekladie na roveň s inými Božími deťmi (Mt 
5, 9, 45; Lk 6, 35: 20, 36), a nikdy nepoužíva výraz Otče náš, ale 
vždy rozlišuje Otec môj a Ote .̂- váš (Mt 5, 48; 6, 1; 6, 9; Lk

ších vládcov. Oznámenie Božej vôle 
im prinášalo mnohé utrpenia, tak  
ako hovorí Ježiš o vinohradníkoch: 
„ . . .  jedného zbili, iného usmrtili..." 
(Mt 21, 35).

Jedným z týchto Božích mužov bol 
aj prorok Eliáš. Jeho pamiatka vo vý-, 
chodnej cirkvi sa slávi nedekretál- 
nym sviatkom 20. júla. Svojou osob
nosťou sa zapísal hlboko do dejín 
vyvoleného národa. Dostalo sa mu pri. 
vlastku „Bož! uragán“. Jeho ohnivé 
slová pramenili z veľkej horlivosti za 
zachovanie pravej viery u izraelské* 
ho národa. Všetko svoje úsilie a obe
tavosť venoval pre šťastie ľudu. Prá
ve tieto, vlastnosti dali mu silu, kto
rou prevyšoval ostatných prorokov. 
Nebojácne sa postavil priamo proti 
kráľovi a vyčítal mu náboženské po-f 
klesky.

Kniha Kráľov nám spomína Eliáša, 
Tesbana. Prvý raz vystupuje na ve
rejnosť v izraelskej ríši v čase krála 
Achaba. Bol to už v poradí 7. krát 
v tejto ríši od rozdelenia. Tak ako 
jeho predchodcovia, aj on sa veľmi 
vzďaloval od pravej viery v Boha, 
ba ešte viacej: „Achab . . .  robil, čo sa 
Pánovi neľúbilo, viac než všetci, ktorí 
boli pred ním“ (III Kr 16, 30). Slú
žil Bálovi a klaňal sa mu. Postavil mu 
aj oltár. Jeho vlastná žena Jezabel 
zabíjala Pánových prorokov, takže 
Eliáš ostal sám (III Kr 18, 4—22).

Tieto činy urážali Pána Boha a hl
boko pohoršovali ľud, preto prorok  
Eliáš povedal Achabovi: „Na život 
Pána Boha Izraelovho, v ktorého služ., 
be stojím, nebude v týchto rokoch  
rosy ani dažďa, ak len nie na moje 
slovo“ (17, 1 ). Takéto výčitky sa 
kráľovi nepáčili, za čo sa musel pro
rok aj ukrývať, lebo ho kráľ chcel 
dať zabiť (17, 3 ). Ba poslal po celej 
krajine poslov, aby bo hľadali (18, 
10). Eliáš ale nebojácne vykonával 
svoj prorocký úrad, lebo Pán bol s 
ním.

Kráľ Achab ani po veľkom suchu, 
ktoré Pán dopustil na krajinu, ne
obrátil sa na pravú cestu. Vo svojej 
dychtivosti po veľkom bohatstve a v 
pohanskom omámení páchal hriech  
jeden za druhým. Stalo sa, že blízko 
pri kráľovskom dvore mal istý Na- 
bot vinicu. Pozemok sa Achabovi za< 
páčil a  preto si zaumienil, že si ho 
kúpi alebo vymení. Nabot však ten
to návrh neprijal, lebo to bolo jeho 
dedičstvo. Tento odpor Nahota na 
kráľa veľmi zapôsobil, že kráľ ani 
nejedol. Keď sa o celej, veci dozve
dela kráľovná Jezabel, osnovala zlo
činný plán. Falošným listom obvinila 
Nabota, že sa rúha Bohu a kráľovi, 
dala najať falošných svedkov, aby 
ho tak mohli odsúdiť a ukameňovať. 
Kráľ si potom vinicu privlastnil.

Keď kráľ bol v Nabotovej vinici, 
prišiel k nemu prorok Eliáš a ozná* 
mil, čo povedal Pán: „Vraždil si a 
zmocnil si sa dedičstva? . . .  Na mies
te, kde psy lízali krv Nabotovu, bu
dú lízať aj tvoju krv“ a kráľovnej 
vyriekol: „Psy budú žrať Jezabel na 
jezraelskom poli“ (III ,Kr 21, 19—24).

Eliáš nielen napomínal, ale bol po
slaný aj k pohanom privádzať ich na 
pravú vieru. Pán ho posiela do Sai 
repty k žene pohanke. Na jeho slo
vá žena m ala dostatok múky a ole
ja. V druhom prípade, keď jej pre-



stal syn dýchať, Eliáš prosil Pána 
a syn zasa ožil (17, 7—24). Tieto dva 
prípady usvedčili ženu, že Eliáš ozaj 
je muž Boží.

Za horlivosť a  obetavosť Pán od-i 
menuje svojho služobníka vetnou slá
vou: „A ako išli v rozhovore, zrazu  
ich oddelil od seba ohnivý voz a- oh 
nivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici 
do neba“ (IV. Kr 2, 11).

Nám prorok odkazuje svoje ohni
vé slová s napomenutím: „Dokedy bu
dete pokulhávať na dve strany? (III 
Kr 18. 21). Hriech nás privádza ku 
kolísaniu. Avšak niet prečinu, aby 
Pán Boh neodpustil ako Achabovi: 
„Pán takto oslovil Tesbana Eliáša: 
Videl si, ako sa Achab predo mnou 
pokoril? Pretože sa pokoril predo 
mnou, neprivediem nešťastie za jeho 
života“ (III Kr 21, 29). O svojom osu
de vo večnosti každý rozhoduje sám, 
lebo Ježiš povedal: „ . . .  podľa svojich  
slov budeš ospravedlnený a podlá 
slov budeš' odsúdený“, (Mt 12, 37) 
ale na povzbudenie dodáva: „A čokoľ
vek budete prosiť v mojom mene, 
urobím . . ( Jn 14, 13).

Pavol DANCÄK

Z kresťanského sveta
• Biskupská konferencia Veľkej 

Británie a W alesu vydala spoločný  
pastiersky list. V ňom sa biskupi za
mýšľajú o. i. aj nad súčasnou medzii 
národnou situáciou. Pripomínajú, že 
je dosť takých, čo tvrdia, že majú 
strach z možného vývoja situácie. Mať 
však iba strach, a nič neurobiť pre 
odvrátenie nebezpečenstva, to by bo
lo hrozne málo. Pripomínajú, že tre 
ba urýchlene začať odstraňovať prí
činy dnešnej situácie. Ľudstvo zabud-, 
lo na morálne hodnoty, oddalo sa  
konzumnému spôsobu života a teraz  
sa desí z možných následkov, — ho
vorí sa v pastierskom liste.

• Sedemdesiat školských detí učí 
sa v Jeruzaleme aram ejčinu, ktorou  
hovoril Ježiš Kristus. Sú to deti zo 
sýrskej farnosti sv. Marka a pochá" 
dzajú z posledných 500 jeruzalem
ských rodín, v ktorých sa dodnes tái 
to reč zachovala. Správca farnosti 
Khalil Kahno povedal, že sa tak deje 
za podpory mešťanostu Tedyho Ko- 
lieka, ktorý iniciatívu privítal. Vikár 
sýrsko-ortodoxného patriarchátu  v Je
ruzaleme arcibiskup Dionysios Behí 
nan Jajjawi vyjadril radosť, že sa tak
to môže pre budúce generácie zacho
vať m aterinská reč Ježiša Krista.

• Záhrebský cirkevný vestník upo
zornil veriacich, aby boli disciplinoi 
vaní vo veci „zjavení“ v Medzihorí, 
ktoré síce cirkevná autorita ešte ne
odmietla, ale ani sa k nim meritór- 
ne nevyjadrila. Treba sa pridŕžať 
vždy názoru cirkvi.

Naši jubilanti
V tomto mesiaci si svoje kňazské 

jubileá pripomínajú títo vdp. duchov
ní otcovia:

Mikuláš Bežovský — 40 rokov od 
ordinácie (12. 7 .), Fedor Bugir — 40 
rokov od ordinácie fl2 . 7 .), Imrich  
Vasilčák — 40 rokov od ordinácie 
(12. 7.).

MNOHAJA ĽIT, BLAHAJA ĽIT!

2, 48; Jn 20, 17). Ježiš nás napomína, aby sme sa stali Božími diet- 
kami, avšak nikdy nehovorí, že sa ním stal on sám. — Keby ná
zov „Syn Boží“ sa mal chápať len v našom zmysle, Kristus by sa 
nebol dal ukrižovať. A on zomrel preto, že „urobil seba Synom 
Božím“. Keby tu bolo išlo len o mýlne chápanie, Kristus by bol 
Židom všetko objasnil a nebol by dopustil, aby Židia jeho slová 
brali za rúhanie (Mt 26, 65], aby ho ukrižovali za nepochopenie.

Vidíme, že Ježiš Kristus nie je  obyčajný syn Boží, ako my, ale 
je  opravdivý, jetinorodený Syn Boží. Vyznávajme tu vieru, lebo 
v Svätom písme je napísané: „Kto v neho verí, nebude súdený, 
ale kto neverí, už je  odsúdený, pretože neuveril v meno jedno- 
rodeného Syna Božieho“ (Jn 3, 18).

K 2. — Citáty Svätého písma uvedené sektárm i v 2. bode — 
týkajú sa Ježiša Krista ako človeka. Ježiš Kristus je  človek, ale i 
Boh, Bohočlovek. Ze Ježiš Kristus je opravdivý Boh:

a) to prorokovali proroci Starého zákona: „Hľa, Panna počne 
a porodí Syna a dá mu meno Emanuel, čo je, s nami Boh“ (Iz 7, 
14). „Boh sám príde a spasí vás“ (Iz 35, 4—5), „Lebo chlapček 
narodil sa nám a syn daný je  nám a bude nazvaný: Boh mocný“ 
(Iz 9, 6), potom prorok Jerem iáš (23, 5—6) a  ešte veía v žalmoch.

b) Sám Kristus zjavne, verejne, dokazoval svoje Božstvo v Je
ruzalemskom chrám e: tvrdí o svojej večnosti s Otcom, o tom, že 
sú jedno: „Ja a  Otec sme jedno“ (Jn 10, 30), a to tak rozhodne, 
tak mocne, tak tvrdo, že Zildia pri každom jeho dôkaze sa búria, 
zäkrikujú ho, zapchávajú si uši, znášajú kamene, aby ho ukame
ňovali. A keď im Ježiš Kristus hovorí: „Vela dobrých skutkov od 
Otca som vám preukázal, pre ktorý z nich ma chcete kameňo
vať?“ Židia mu odpovedali: „Nejdeme ťa, kameňovať pre dobrý 
skutok, ale pre rúhanie, pretože ty, hoci si (len) človek, robíš 
sa Bohom“ (Jn 10, 24—37). Teda, vidíme, že aj Židia vedeli, že 
Ježiš sa považuje za Boha.

c) Apoštolovi Filipovi Ježiš povedal: „Tak dlho som s vami, Fi
lip, a nepoznáš ma? Kto mňa 'vidí, vidí aj Otca. Neveríš, že ja som 
v Otcovi a Otec je  vo m ne?“ (Jn 14, 9—10).

d) Ježiš odpovedal diablovi: „Naipokúšaj Pána Boha svojho!“ 
(Mt 4, 7 ), — znovu viidíme, že Ježiš sa považoval za Boha.

e) Ježiš Kristus je  Boh: „Daná mi je všetka moc na nebi i na 
zemi“ (Mt 28, 18), „mal som tu slávu u Teba prv, ako vznikol 
svet“ (Jn 17, 5), nazýva seba stvoriteľom, sudcom, vzkriesite- 
l'om (Jn 1, 3 ); Kol 1, 16; Mt 25, 31; 26, 64; Jn 5, 28). Pravdivosť 
svojich slov Ježiš potvrdzuje zázrakmi: „Ak nekonám skutky svoj
ho Otca, neverte mi, ale ak ich konám, a j keby ste mne neverili, 
tým sikutkom verte, aby ste poznali a  uvedomili si, že Otec je vo 
mne a ja v Otcovi“ (Jn 10, 38). Tú všemohúcnosť Ježiš dokázal 
viacerými zázrakmi: v Káne Galilejslkej premenil vodu na víno 
(Mt 8, 26), liečil všetky druhy chorôb, slepí videli, nemí hovorili, 
kriesil mŕtvych (Lk 7, 11—17; Mt 9, 18—26; Jn 11 atď.), veľa zá
zrakov, ktoré Ježiš konal verejne, dokazujú, že je Bohom.

Na dôkaz Božstva Ježiša Krista by sme mohli uviesť ešte veľa 
miest zo Svätého písma, z ktorých vildieť: vševedúcosť, všadeprí- 
tomnosť, milosrdenstvo, svätosť Ježiša, a tie vlastnosti má len 
Boh. Avšak Ježiš Kristus nielen nazýva seba Synom Božím, Bo
hom, ale a j prisvojuje si všetky tituly Boha: dožaduje sa úcty, 
ktorá patrí Bahu: „Veríte v Boha, aj vo mňa verte!“ (Jn 14, 1), 
pripisuje si Skutky: „A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, 
urobím, aby bol Otec oslávený v Synovi“ (Jn 14, 13), dokazuje 
svoje jestvovanie od vekov (Lk 8, 5—8), hovorí ako Boh: „Počuli 
ste, že (našim) predkom bolo povedané. .  . Ja vám však vra
v í m . . .“ (Mt 5, 21), prikazuje ako Boh: „Choďte teda, učte všet
ky n árod y . . .  ja budem s vami po Všetky dni až do skončenia 
sveta!“ (Mt 28, 19), ako Boh odpúšťa hriechy (Lk 5, 20—24) 
atď.

Uvedomme si, že Ježiš, keď seba nazýva Bohom, jasne odlišuje 
seba od Boha Otca, ktorý ho poslal, pred ktorého vôľou sa poko
ruje, s ktorým o sam|ote hovorí (napr. „Otec ma m ilu je . . .  Po
prosím Otca . . .  Otče, viem, že vždy ma vypočuješ atď .). Tak isto



Ježiš seba jasne Odlišuje o'd Svätého Ducha, ktorý v čase jeho 
krstu nad ním sa vznášal, ktorého sľubuje poslať učeníkom. Te
da, Ježiš seba jasne odlišuje od Otca a  od Svätého Ducha. Avšak 
nikdy seba neodlišuje od Syna. Syn je  on sám. Je druhá osoba 
Svätej Trojice. Je jeden Boh v troch osobách — Svätá Trojica, a 
to: Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. A všetky tieto tri osoby 
sú si rovné. Teda, i Otec je  Boh, i Syn je  Boh, i Svätý Duch je 
Boh. Avšak nie sú tra ja  bohoivia, len jeden Boh v troch osobách.
A tu sme vildeli, že Ježiš je  Syn Boží, je  druhá osoba Svätej Tro ji
ce, a tým je Boh.

V to, že Ježiš Kristus je  Boh, verili apoštoli a prví kresťania. 
Apoštol Tomáš vyznáva: „Pán môj a  Boh m ôj!“ (Jn 20, 28), apoš
tol Pavol píše: „Kristus ako človeík, ktorý je  nadovšetko (vzneše
ný). Boh, požehnaný na veky!“ (Rim 9, 5 ), apoštol Ján: „Vieme, 
že Syn Boží prišiel a  dal nám úsudok, aby sme poznali Pravdi
vého. My sme pod mocou Pravdivého, pod jeho Synom, Ježišom 
Kristom. On je  pravdivý Boh a  život večný“ (1 Jn 5, 20), apoštol 
Peter: „Ty si Mesiáš, Syn Boha živého“ (Mt 16, 19). — A čo sa 
týka viery prvých kresťanov, to vedia spisov sv. mučeníkov, sv. 
Otcoív, máme historický dôkaz z katakomb. Prví kresťania vyte
sali na hroby svojich zomrelých také nápisy: „Ži v  Bohu Kristo
vi“. Prví kresťania nielen verili v Krista-Boha, ale  za túto vieru 
prijímali najťažšie muky, za Krista-Boha umierali.

Kto sa chce nazývať kresťanom, musí veriť Kristovi. A Kristus 
seba nazval Bohom. Kto odmieta božstvo Ježiša Krista, ten odmie- y 
ta božstvo Pána Boha. Božstvo Ježiša Krista je  základom celého 
kresťanstva. Vo viere v božstve Ježiša Krista spočíva všetka viera.

Citáty, uvedené sektárm i v 2. bode 'komentujeme v 3. bode.
K 3. — Ježiš Kristus bol nielen opravdivý Boh, ale  i opravdivý 

človek, to zn., že prijal ľudské telo a ľudskú dušu. „A Slovo sa 
stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slá
v u .. .“ (Jn 1, 14). Apoštol Pavol píše Filipanom: „Prijal na seba 
prirodzenosť sluhu, stanúc sa podobným ľuďom“ (2, 7 ), to isté 
v Liste Rimanom: „Boh poslal svojho Syna v podobe hriešneho, 
smrteľného tela“ (8, 3 ). Teda, je  jasné, že Kristus bol človek 
avšak nielen človek, ale i Boh. Citáty uvedené sektárm i v 2. a
3. bode týkajú sa Ježiša ako človeka. Tie výrazy „človek Ježiš“ 
v uvedených textoch apoštol Pavol používa preto, že telo Ježišo
vo bolo vzaté z tela Prečistej Panny Márie, avšak bolo počaté 
mocou Svätého Ducha. Ježiš prijal i ľudskú dušu, preto je : „Smut
ná je moja duša až na smrť“ (Mt 26, 38). Ježiš, ako človek, bol 
vo všetkom, s výnimkou hriechu, rovný nám, ľuďom.

Teda Sväté písmo učí, a  my to veríme, že Ježiš Kristus je  Boh 
a súčasne a j človek, to zn. Bohočlovek. Bohom je  od vekov a  člo 
vekom odkedy ho počala Panna Mária cez Ducha Svätého. Teda 
v Kristovi sú dve prirodzenosti: Božia prirodzenosť preto, lebo 
je opravdivý Boh, a  ľudská preto, lebo je opravdivý človek. Čo sa 
týka božstva, Ježiš je rovný Otcovi, a  čo do ľudskosti, je  menší od 
Otca. ¡Preto i povedal Ježiš Kristus: „Otec je  väčší ako ja “ (Jn 
14, 28).

A ešte k citátom v bode 2. a  3.:
Kristus jasne vyhlasuje: „Otec je  väčší alko ja “. Aby sme tento 

text patrične pochopili, treba sa pozrieť na súvislosť vety. Tam 
Kristus hovorí k alpoštolom: „Odchádzam, ale  prídem zasa k vám! 
Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že odchádzam k Otcovi, 
lebo Otec je väčší ako ja “ (Jn 14, 28). Kristus odchádza k Otcovi 
ako človek a  ako človek je  menší než Otec. Sektári týmito slova
mi by chceli vylúčiť Kristovo božstvo. Práve naopak tieto slová 
naznačujú, že Kristus okrem  ludslkej prirodzenosti má i božskú 
prirodzenosť. Bezprostredne Kristus tu hovorí o svojej ľudskej 
prirodzenosti, ale nepriamo i o božskej. Pretože keby bol iba člo
vekom, bolo by nezmyslom prirovnávať seba šk Bohu a vyhlasovať, 
že Boh je väčší ako on. Tak isto Kristus hovoril o sebe ako o člo 
vekovi, keď povedal: „O tom dni však alebo hodine nikto nevie, 
ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec“ (Mk 13, 32). — Všetky ostatné 
texty, uvedené sektármi, vzťahujú sa na Ježiša a k o  na človeka.

Sektári by za každú cenu chceli z Krista urobiť len človeka, a

Chcete dlouho žít 
a být zdraví???

NÄMITKY a  p r a v d a

Zvykov! kufáci kouŕi denné od 20 
do 60 cigaret denné . . .  S každou ci
garetou roste jistota, že onemocní, 
a že dfíve zemŕou. Jste kufákem? Po- 
tom hrozí vám nebezpeči: 

skracuje se videní 
ochrom uj! se nervové bunky 
škodí to srdci, krevnímu obéhu a 

cévám
poškozují se ledviny a  močový mé-t 

chýr (nebezpeči vzniku rakoviny mo
čového m échýŕe)

vyvoláva se poškození v oblasti ža- 
ludku a stŕev, vredy

narušuje se funkce štítne žlázy. 
Dnes ješté necítite toto nebezpeči 

pro vaše zdraví
Dnes však již zkracuje kouŕení je . 

nom vaše z d ra v í. . .
Prijmete to . . .  Chcete, nemužete to  

dovoU t. . .
Zitra jste n em ocný. . .  vážne nemoc., 

ný, ne snad, ale s velkou jistotou 
to tvrdím.

KOURENÍ A NEMOC:

]ako Icuŕák jste toto téma slyšel 
velmi často . . .  nebo i četl.

Ale pŕesto čtéte  toto následujici: 
Snad je to také vaše m inénl. . .  
„Mnoho mých známych koufí již 

30 rokú i déle, aniž by onemocneli 
rakovinou.“ Ale skutečnost je taková: 

ze 100 kuŕákfi cigaret umíra 17 na 
rakovinu plic.

Ze 100 nemocných rakovinou prfi- 
dušek je 90 silných kuíákä.

Neboť:
Kouŕení narušuje silu obrany 

plic vfiči infekcím. Kouŕení zvétšuje 
hlenové žlázy: rozširuje bronchy.

Mnohem více kuŕáci onemocní ra 
kovinou hrtanu a úst. Rakovina slin
ných žláz bývá také kouŕením zapŕí- 
činéna.

M ínéní. . .  „Srdeční infarkt je cho
roba managerfl. Zda tato častá príči
na sm rti souvisí s kouŕením cigaret, 
není dokázaná!"

Skutečnost je ale jin á . . .  Ze 100 
lidí, kteŕí umírají na srdeční infarkt, 
je 75 silných kuŕáikfl.

Nebof . . .  Kouŕení zapríčiňuje p o . 
ruchy prokrvení srdečních koronár-t 
nich cév.

Následek toho p ak je: srdeční in* 
farkt.

Kouŕení narušuje plieni komftrky 
a vede k svrašténí dýchacích cest.

Krevní obéh je stále zatižen. Ná
sledok p ak toho je: Časná invalidita 
a sm rt selhánim obéhu.

D om énka. . .  „Kuŕácké nohy. To se 
mne nemúže týkat.“

Skutečnost je taková . . .
Ze 100 nemocných s poruchou p ro . 

krvenf nohou je 99 silných kuŕákfi 
cigaret.

10 000 lidém se musí ročné ampu-r 
tovat dolní končetiny.

Duvodem je: kuŕácke nohy.
P roto že . . .  kouŕení cigaret vede k  

časnému zkornaténí celého cévního 
systému, a tím k težkým poruchám  
p rok rvení. . .



toho, ktorý ich náuku neuznáva, nazývajú Antikristom. Ciel majú 
jasný. Vedia, že keby sa podarilo v ľudských srdciach zlikvidovať 
Krista-Boha, ďalšie ničenie kresťanstva by išlo íahko. Avšak prá
ve preto Svätý Duch rukou evanjelistu zapísal do Svätého písma 
tak veľa dôkazov o Kristovom božstve. Len pyšný, zlý a  nerozum
ný môže neprijať tie jasné pravtdy Svätého písma o Kristovi-Bohu.

K 4. — Vo Svätom písme nikde nie je napísané, že Boh až po vzkriesení po. 
výšil Ježiša nad iné stvorenia a dal mu Božiu moc, ale naopak, ja  napísané, 
že Ježiš ttt Boiiu moc m al „prv ako vznikol svet“ (Jn 17, S).

K 5. — Náuka sektárov uvedená v  5. bode je čistý výmysel sektárov, napi-: 
sanä v sektárskych brožúrach, avšak vo Svätom písme o tom niet ani slova. 
Tiež je výmyslom, ie  Boh m al dvoch synov, pretože Ježiš bol „Prvopočiatok“ 
(Kol 1, 15) a  „Jednorodený“ (Jn 3, 16) Syn Boži. — Text (1  Moj 6, 2—4) ho
vorí o synoch Božích, ktorými sú ti, ktorí slflžili Bohu, a  ti, ktorí odpadli od 
Boha, boli synmi ludskými. — „Ranná hviezda — po latinsky Lucifer“ nie je 
druhý Syn Boží, ale anjel, ktorý sa  z pýchy postavil proti Bohu. Proti Lucife
rovi a  jeho anjelom vystúpil archanjel M ichal s  heslom: „Kto ako Boh!“ 
Lucifer bol zhodený na miesto, k toré sa  nazýva peklo a sta l sa vodcom diab
lov. Od tých čias Lucifer so zlými duchmi zvádza a  navádza fudí na hriech  
a sa  stará , aby sa  ľudia nezachránili. Je úplný výmysel, že sa boj medzi an
jelmi ukončil až roku 1914, pretože Lucifer bol Bohom zhodený do pekla 
ihneď, len čo sa  rozhodol postaviť sa  proti Bohu. Vo Svätom pisme niet ani 
zmienky o tom, že boj medzi anjelmi s a  skončil a l  roku 1914, ani o tom, že 
sa anjeli ženili s  ludskými dcéram i. Vojny, hlad, biedy, pôvodne boli i do 
roku 1914. Kto číta  dejiny, uvidi, že pokojných rokov na svete bolo velmi málo.

K 6. — Sväté písmo nič nehovori o tom, že telo Kristovo sa skladá len zo 
144 000, a  to sam ých sektárov. Hlásajú to! len zakladatelia siekt, a  nie Sväté 
pismo. Uvedení „144 tisíc, vyvolení s  nápisom na čelách “ nie sú sektári, ale 
„ti, čo sa  nepoškrvnili so ženami, ale sa  zachovali panenskí, oni nasledujú 
B a rá n k a . . .  sú bez úhony“ (Zj 14, 3—4 ).

K 7. — Ježiš — Syn Boží, nie je menší od Boha Otca, všetky tri osoby Svä-i 
tej Trojice sú si rovné.

Mčjte odvahu!!! Svétovä organisa* 
ee zdraví — WHO provedla po celém  
svčtš výzkum na tém a:

„Kouíení a zdraví“.
Výsledek potvrzuje jednoznačne: 

Kouŕení je zdraví škodlivé.
Každý kuŕák cigaret to ví.
Ale u skutečné míry škôd na zdra

ví, k teré íkourení zapfíčiňují, nechce  
kuŕák nie slyšet.

Méjte odvahu! Divejte se skuteč- 
nostem do oči!!!

Méjte odvahu! Prestaňte kouŕit!!! 
Čím dŕíve, tím lépe.

Počet nekuíákfi vzrústá. Osvobodt 
te se od tohoto nátlaku. Budete se  
lépe cítit. Volné dýchat. Budete mit 
lepší kondici. Budete úspešným, po. 
névadž budete „fit“ zdravé jší, klid- 
néjši a  budete m ocnčjši proti tém, 
kteŕí jako duševní „berličku“ použí
vaj! cigaretu.

MUDr. VLASTIMIL ŠIROKÝ

Z OBEŽNÍKA GR.-KAT. BISKUPSKÉHO 
Gr á d u  v  p r e š o v e  C. 2/84

Úmysly Apoštolátu modlitby na me
siac júl a august:

JOL: Aby si kresťania uvedomili, 
že uplatňovanie spravodlivosti je pod
statnou zložkou evanjeliového posol
stva.

Aby národy tzv. tretieho sveta, vďa., 
ka solidarite iných krajín, nemuseli 
trpieť hladom.

AUGUST: Aby Eucharistia pom áha, 
la kresťanským rodinám spojiť sa  s 
Bobom, navzájom sa milovať a plniť 
svoje poslanie.

Aby kňazské povolania v Mozam
biku rástli počtom a mohli sa  slo
bodne rozvíjať.

NAŠE HROBY
Dňa 23. 2. 1984 náhle zomrel
o. DEZIDER TINK, tit. dekan, farár  

vo Vôli, okres M ichalovce.
V Pánu zosnulý sa narodil 3. 9. 

1916 v M ichalovciach, gymnázium a 
teológiu vyštudoval v Užhorode, vyi 
svätený bol 6. 10. 1940 a  od r. 1941 
bal správcom farnosti vo Voli.

Pohrebné obrady dňa 27. 2. 1984 v 
koacelebrácii kňazstva Michalovské
ho dekanátu vo Voli vykonal najdfist.
o. ordinár Mons. Ján Hirka.

VlCNAJA PAMJAT, BLAŽENNYJ PO
KOJ!

Z júlových výročí
1. júla 1824 — pred 160 rokm i — 

nar. v Revúce] SAMUEL ORMIS, pe
dagóg, národný buditel, publicista a 
osvetový pracovník (um. r. 1875).

2. júla 1714 — pred 270 rokm i — 
nar. CHRISTOPH WILIBALD GLUCK, 
rakúsky barokový hudobný skladateľ, 
ktorý študoval v Prahe a v Chomutove. 
Opery: Armida, Ifigénia v Aulide, Ifi- 
génia na Tauride; opery Ezia a Issi- 
pile m ali prem iéru v P rah e); um. r. 
1787.

3. júla 1854 — pred 130 rokm i — 
nar. LEOŠ JANÄČEfC, český hudobný 
skladateľ a pedagóg, autor pedago
gických a teoretických  prác z hudby 
(kantáty: Večné evanjelium , Glagol- 
ská omša; opery: Šárka, Počiatok ro

mánu, Je j pastorkyňa, Osud, Výlet 
pána Broučka n a  M esiac, V ýlet pána 
Broučka do XV. storočia, Káťa Kaba- 
nová, Príhody Líšky Bystroušky, Vec 
Makropulos, Z mŕtveho domu; balet 
Rákoš Rákoczy; chrám ová hudba, 
úpravy Iudových piesní a i .) ;  um. r. 
1928 v Ostrave.

4. júla 1934 — pred 50 rokm i — 
um. v Paríži MÁRIE CURIESKLO- 
DOWSKÁ, chem ička a fyzička poľské
ho pôvodu, objaviteľka rádia (s  man
želom Pierrom  C urie), nositeľka No
belovej ceny (nar. r. 1867).

5. júla 1869 — pred 115 rokm i — 
vo Svätom  Kríži nad Hronom ( Ziar 
nad Hronom) um. dr. ŠTEFAN MOY- 
ZES, biskup banskobystrický, prvý 
predseda M atice slovenskej (n ar. r. 
1797).

7. júla 1949 — pred 35 rokm i — sa 
ustanovil Československý výbor ob
rancov mieru.

10. júla 1849 — pred 135 rokm i — 
vo Viedni vyšlo prvé číslo  Sloven
ských novín (L ichardových) — po
sledné vyšlo 24. 12. 1861.

12. júla 1774 — pred 210 rokm i — 
nar. na Dobroči (okr. B. B ystrica) 
JOZEF DEKRET-MATEJOVIE, význam
ný pracovník v lesnom hospodárstve 
n a H orehroní (um. r. 1841).

13. júla 1024 — pred 960 rokm i — 
um. sv. HENRICH (kan. r. 1146).

15. júla 1274 — pred 710 rokm i — 
um. sv. BONAVENTÚRA, biskup, c ir
kevný učiteľ (kan . r. 1482).

-------- 1784 — pred 200 rokm i — nar.
v Ľubietovej VAVRINEC DUNAJSKÝ, 
sochár a rezbár (p ráce: Ukrižovaný
— v kostole v Mužle, p lastika Mária 
Magdaléna! — na hl. o ltári kosto la v 
Ľubietovej, postava tzv. Corgoňa na 
nároží domu v Nitre, súsošie Jána

K rstiteľa na nám estí vo Vyhniach a 
i.] ; um. r. 1833.

— — 1969 — pred 15 rokm i — 
zložili do rúk m inistra kultúry SSR 
M. V álka sľub vernosti o. biskup 
Mons. VASIL HOPKO a ordinár Mons. 
JÁN HIRKA.

18. júla 1374 — pred 610 rokmi — 
um. FRANCESCO PETRARCA, taliansky 
básnik, hum anista (d iela : Spevník, 
Triumfy a i., ktoré boli podnetom pre 
mnohé výtvarné diela Raffaelove, Ti- 
zianove a i .) ;  nar. 20. 7. 1304 — pred 
680 rokmi.

21. júla 1874 — pred 110 rokmi — 
um. JOZEF VIKTORIN, národný budi
teľ a  vydavateľ^ (nar. r. 1822).

-------- 1899 —'p re d  85 rokmi — nar.
ERNEST HEMINGWAY, am erický spi
sovateľ, nositeľ Nobelovej ceny (Zbo
hom zbraniam , Mať či nemať, Komu 
zvonia do hrobu, S tarec a more a
i .) ;  um. 1961.

25. júla 1939 — pred 45 rokmi — 
bola založená Slovenská vysoká ško
la  tech nická v Bratislave.

27. júla 1919 — pred 65 rokmi — 
um. ŠTEFAN MIŠIK, kňaz, vedecký 
pracovník, h istorik a národopisec 
(nar. r. 1843).

28. júla 1869 — pred 115 rokmi — 
um. JAN EVANGELISTA PURKYNE, 
český biológ, zakladateľ modernej 
h istológie (nar. 1787).

— — 1914 — pred 70 rokmi — Ra. 
kúsko-Uhorsko vyhlásilo Srbsku voj
nu — začiatok 1. svetovej vojny.

30. júla 1859 — pred 125 rokm i — 
nar. FERKO URBÄNEK, dramatický 
spisovateľ, tajom ník Spolku sv. Voj
tech a  a Slovenskej ligy (hry: Škria
tok, Pytliakova žena, Kamenný chod
níček, Rozm ajťín, Bludár, Strídža spod 
h á ja , Krutohlavci a i .) ;  um. 1934.

(2)



Patrón motoristov
Ako čítame t našich novinách, počúvame v rozhlase, vi

díme v televízii, máme značný počet dopravných nehôd. 
Pri týchto nehodách umierajú ľudia, ešte viac je zrane~ 
ných, a ešte väčšie sú m ateriálne škody, ktoré dosahujú 
stovky miliónov Kčs. Avšak najtrpkejšie je to, že ostávajú  
siroty, vdovy so slzami v očiach.

Dnes už pomaly u nás nie je rodina, ktorá by nevlast
nila auto, motorku, či iný dopravný prostriedok. Z toho 
sa tešíme. Avšak pri tom si musíme uvedomiť veľkú zod
povednosť, aby sme sa nestali príčinou dopravných tra-i 
gedií.

Či i šoféri majú svoje svetlé vzory, svojho patróna?
Obuvníci majú svojho sv. Kriipína, tesári sv. Jozefa, 

lesníci a poľovníci sv. Hnberta, ale vodiči? Majú aj vodiči, 
a to vzor velmi svetlý. Je uctievaný v celej sv. Cirkvi: sv. 
Christofor — Krištof. Je nám vzorom v láske k blížnemu, 
v sebaovládaní, v silnej vôli, vytrvalosti, v neochvejnej 
viere, všetko to vlastnosti, ktoré by nemali chýbať ani 
jednému vodičovi.

Prv než sadneme za volant automobilu, poprosme aspoň 
letmo nášho nebeského patróna všetkých cestujúcich sv. 
Christofora o ochranu.

Modlitba motoristu
Daj mi, Pane, pevnú ruku a  bdelý zrak,
Aby som nikomu neublížil, koho budem míňať.
K Tebe, Darca života, sa modlím, neučiň ma tým, 
ktorý by mohol zmariť tento Tvoj vzácny dar.
Ochraňuj tých, drahý Pane, ktorých veziem, 
od nebezpečenstva ohňa a  iných pohrôm.
Uč ma používať moje auto pre potreby iných.
Nech nenájdem zalúbenie v prílišnej rýchlosti.
Krásy sveta, ktoré chcem  spoznávať, nech dosiahnem  
radostne a bez ublíženia iným i sebe.
Svätý Christofor (K rištof), nebeský ochranca cestujúcich, 
ochraňuj a veď ma bezpečne na všetkých cestách  môjho 
života!

Tropár svätého Christofora
Hl. 4 Krvavým rúchom ozdobený stojíš pred Pánom, m oc

ným Kráfom, slávny Christofor. Odtiaľ s anjelmi a muče
níkmi trojsvätým a silným hlasom spievaš.

Svojimi modlitbami spas svojich nasledovníkov.

Kondák svätého Christofora:
Hl. 8 Slávny boj mučenia si dokonal. Prijal si od Boha 

veniec víťazstva, blažený Christofor. Pros Ho, aby nás 
zbavil našich bied.

Avšak pozrieme sa aj na život sv. Christofora — Krištofa, 
pomocníka a ochrancu cestujúcich:

Veľký v malom
Lýkijskou cestou išiel človek, jeho odev prezrádzal, že 

sä to zvyšky vojenskej rovnošaty. Bol stredného veku, ale 
telesné proporcie boli neobyčajné. Bol veľmi vysoký a  sil
ný, zdalo sa, že sa zem prehýba pod jeho krokmi. Išiel 
pomaly, rozvážne, pravidelným krokom, čo svedčilo, že je 
na cestách mnoho dní.

Chlap si sadol oddýchnuť a rozhliadal sa po okolí. Na 
brehu rieky, v diaľke pred sebou zbadal učupenú chatrč. 
Vstal a vydal sa tým smerom.

— Nech je pozdravený pán tohto domu! — hlasno po-, 
zdravil, stojac na prahu chatrče.

— Náš Pán, Ježiš Kristus nech sprevádza tvoje kroky 
v dobrom, — odpovedá starec.

Starec aj pocestný sa posadili pred chalupu.
Biedna chatrč, schudnutá tvár prezrádzali, že starec je 

pustovník. Prichodiaceho ponúkol suchým chlebom a vo
dou. Pocestný sa rozhovoril.

Rodičov si nepozná. Ako malého chlapca ho vzali do 
opatery cisárovi vojaci a  s nimi prechodil skoro celé rím 
ske impérium. Keď vyrástol, stal sa aj on legionárom. Od
vážnym. Postrach nepriateľov. Verne slúžil cisárovi mnoho 
rokov.

Na svojich cestách-inecestách spoznáva šíriace sa kres
ťanstvo. Dozrieva v ňom túžba slúžiť inému cisárovi —

Kristovi. Opúšťa légie a ide svetom hľadať prácu, ktorá 
je hodná Kristovho mena.

— Poviem vám pravdu, — hovorí starcovi, — sám ne
viem, akým spôsobom by som mohol ja slúžiť Kristovi.

— Vojenský život je ťažký, plný hriechov, — začal sta
rec. Ak chceš spasiť svoju dušu, musíš sa postiť, modliť 
a rozjímať, — radil pustovník.

— Nezvykol som sa pustiť a modliť sa, to je pre mňa 
priťažká vec. Viem sotva Otče náš a  Zdravas a príliš dlho 
sa modliť nedokážem.

— A rozjímať o božských veciach?
— Ja, nevzdelaný vyslúžilec? — zarmútene odpovedá.
— Ak nevydržíš pôst a nedokážeš sa trpezlivo modliť 

a rozjímať, slúž Kristovi ináč. Slúž mu svojou fyzickou 
silou. Pozri na tú rieku pred nami, — hovorí pustovník 
a rukou ukazuje na horskú, dravú rieku, čo sa vlnila pred 
nimi.

Vyslúžilý legionár sa dozvedel, že v celom okolí je len 
jeden brod a aj to na veľmi nebezpečnom mieste. Už mno
ho ľudí sa tam pri brodení utopilo.

— Si silný a vysoký. Prenášaj ľudí cez brod! Týmto spô
sobom môžeš slúžiť samému Kristovi. Ten nás učí, že kaž
dý dobrý skutok, učinený blížnemu, samému Kristovi je 
učinený. Týmito malými skutkami sa v Božích očiach sta
neš veľkým.

Pri brode riečky zanedlho vyrástla malá nová chatrč.
V nej býval niekdajší legionár. Slúžil tu úbohým ľuďom. 
Na svojich pleciach ich prenášal na druhú stranu rieky.

Jedného večera bolo počuť zvonku detský hlas. Vyjde 
z domu a vidí malého chlapca, ktorý ho prosí, aby ho pre
niesol na druhú stnanu. Ako pierko nadvihol obor chlap
ca  a  vyložil ho na ram ená. Podľa zvyku berie do ruky pa
licu a púšťa sa cez vodu. Sotva urobil pár krokov, voda 
sa v rieke začala dvíhať a chlapec sa stáva z kroka na 
krok ťažší. Ešte nikdy neniesol takú ťarchu. Plecia mu 
sa prehýňali, ledva došiel na druhý breh. Nohy sa mu 
podlamovali, keď chlapca kládol na zem.

— Čo sa to s tebou stalo, phlapče? — ťažko dýchajúc 
sa opýtal. — Bolo mi ako keby mi na pleciach ležal celý 
svet!

— Niesol si viac ako celý svet, — odpovedá chlapča.
— Niesol si Stvoriteľa celého vesmíru. Robil si milosrden
stvo iným ľudom a tým si dosiahol sám milosrdenstva. Od
púšťajú sa ti hriechy.

Chlapec zmizol.
Ako om ráčený ostal legionár na brehu. Pomaly si uve

domoval, že to boli slová samého Krista.
Príhoda s chlapcom sa rýchlo šírila po okolí. Ľudia si 

šeptali, že cudzinec, čo sa  modlí na brehu a prenáša ľudí 
cez vodu, prenášal Krista. Odvtedy ho volali Christoforos
— ten čo niesol Krista.

Prešli roky. Christofor si vykonával svoju službu Páno
vi, nosil ľudí cez vodu. V malom slúžil ľudom. Neraz sa 
pustil tento obor do rozhovoru s ľuďmi, ktorých prenášal. 
Ľudia obdivovali zápal Christofora, s akým hovoril o Kris
tovi, obdivovali jeho dobrotu k blížnym, jeho slová o vzá
jomnej láske medzi ľuďmi, pomoci jeden druhému. Nabádal 
ľudí žiť podľa týchto princípov a tak sa stať Božími diet- 
kami.

Prišlo však prenasledovanie kresťanov za vlády Décia.
(Gaius Messius Quintius Traianus DECIUS Augustus (249

— 251 po K r.). Bol to prvý rímsky cisár illýrsko-pannon- 
ského pôvodu (dnes približne územie Juhoslávie). Pokú
šal sa obnoviť starorím ske tradície, preto boli za jeho vlá
dy kresťania prvýkrát sústavne prenasledovaní v plnej; šír
ke.

Déciovi vojaci si jedného dňa odviedli Christofora do vä
zenia. Brod osirel.

Do väzenia, kde sedel Christofor, prišli dve dievčiny.
— Ja som Niceta.
— A ja Aquilína — hovoria.
Christofor sa na ne pozrel a oni sa od jeho pohľadu 

zarazili.
— Pekné ste obidve, len škoda, že pohanky — povedal 

po chvíli.
Dievčaitá mlčaM. Vedeli, že úlohu, ktorú dostali od 

Cbristoforových žalárnikov, zviesť Christofora k hriechu, 
nesplnia. On je nadovšetko silný. Tak ako bol silný telom, 
tak, ba možno aj viac, bol silný duchom, silný vo viere.

Ani zvodnosť ženského tela ho nerozkolísala Namiesto 
toho, aby ho oni zviedli, on ich premohol. Obyčajnými, 
prostými slovami im hovoril o dobrote, čestnosti, hovoril 
im o Kristovi. Denne odchádzali a znovu prichádzali. Po



čúvali. Christofor už nebol pre nich strašným silákom. Bol 
krotký ako jahňa.

Niceta a Aquilína prijali kresťanstvo. Keď sa to dozvedel 
cisárov vyslanec, dal ich predviesť a  na výstrahu zoťať. 
Zanedlho zomrel mučeníckou smrou aj ich učiteľ Chris
tofor.

Brod na rieke v Malej Azii v Lýkijskej provincii (dnes 
južné Turecko) ostal bez nosiča. Ale nosič na brode, no
sič Krista — Christofor sa stal známym v celom kresťan
skom svete. Na jeho počesť je vystavených mnoho ch rá
mov i kláštorov po celom  svete. Sv. Christofor preslávil 
Boha svojou mučeníckou smrťou v polovici 3. st. počas 
Déciovho prenasledovania. Východná cirkev slávi jeho pa
miatku 9. mája a západná 25. júla.

Pamiatka dievčat mučeníc Nicety a Aquilíny sa slávi 24. 
júla. V. M i r o š š a y

Kde sa učili alebo študovali
v* i v •onasi kňazi r

(Pokračovanie)

Takto doklady ukazujú, že Mukačevská bohoslovecká 
škola bola na potrebnej úrovni, ba mohla sa rovnať iným 
bohosloveckým školám. Napriek tomu proti nej ihneď vy
stúpili jágerskí biskupi (biskup B arkóczi), že sa  tam  ne
dáva dostačujúce odborné vzdelanie. Je zaujímavé, že me
dzi profesormi Mukačevskej bohosloveckej školy nevidíme 
ani jedného absolventa jágerskej teológie. A vieme, že ok
rem Trnavy naši bohoslovci študovali v Budíne a Jágri. 
Avšak záznamy eparchie ukazujú, že naši bohoslovci ute
kali z jágerskej teológie alebo nechceli ísť tam  študovať, 
pretože ich v jágri vysmievali tak zo stránky národnost
nej, ako zo stránky náboženskej, ponižujúc a vysmievajúc 
náš obrad. Hoci biskup Olšavský bol nesamostatným bis
kupom, ale len obradovým sufragánom  jágerského: bisku
pa, predsa sa postavil na obranu Mukačevskej bohoslovec
kej školy. Otvorene sa začal domáhať kanonizácie Muka
čevského biskupstva ako samostatného biskupstva a  uká
zal, že vedqmosti kandidátov kňazstva z Mukačevskej bo
hosloveckej školy sa rovnajú vedomostiam absolventov 
iných teológií. Tvrdenie jágerských biskupov bolo naozaj 
nehorázne: „Vraj v Mukačevskej bohosloveckej škole sa 
učia len čítať, písať a spievať, ba nevedia ani čítať a pí
sať, nevedia základné modlitby a  pod.“ A aby táto škola 
a vôbec gr.-kat. kňazstvo bolo úplne potupené, prikázal, 
aby zemepáni robili skúšky vedomostí gr.-kat. kňazov. Aké 
však bolo rozčarovanie skúšobných komisií, keď počuli od 
kňaza, ktorý ako poddaný pracoval na poli s ostatnými 
poddanými odpovede v latinskej reči. Ale boli ešte horšie 
odpovede, ktoré skúšobnú komisiu rezali do živého: „Ho
voríte, že my málo vieme. V Písme je napísané: málo vieš, 
málo budeš bitý. A vy veľa viete, preto budete veľa bití“,
— alebo: „Hlásate, že sa nevieme ani modliť. V Písme je 
napísané: Nie ten, ktorý mi hovorí Pane vojde do kráľovstva 
nebeského, ale ten, ktorý plní vôľu môjho Otca, a vy ju 
neplníte, lebo ukrižúvate Krista znovu. — Vtedy sa na- 
hajka panského drába vpila do chrbta kňaza-poddaného 
s krikom: kde ukrižúvame K rista? — Tu, pozrite sa na 
toho polonahého poddaného, hladného, slabého, z ktorého 
žmýkate poslednú kvapku krvi, to je K ristus. .“

Žiaľ, tzv. „historici“ do dejín našej cirkvi zapísali len 
nariadenie o vykonaní skúšok nášho kňazstva. Avšak vý
sledok týchto „skúšok“ nezapísali. Historik musí byť ob
jektívy. Dôsledne má došetriť i historickú hanebnosť, ale
i to, kto bol obeťou tejto hanebnosti. Archívne m ateriály  
nedvojznačne poukazujú, že všeobecné odborné vzdelanie 
nášho kňazstva stálo na tej istej úrovni ako hociktorého 
iného národa Rakúsko-Uhorska.

Avšak najlepšie ocenenie nášho kňazstva v dejinách dal 
sám ľud, ktorého zásada je zapísaná takto: My sme boli 
chudobní. Mali sme drevené čaše, avšak zlatých kňazov!

Mukačevská škóta jestvovala až do roku 1776, keď bis
kup Andrej Bačinský preniesol svoju rezidenciu a  školu 
do Užhorodu a s o ‘ súhlasom Márie Terézie táto škola sa 
stala bohosloveckým seminárom — teológiou.

Michalovská rotunda
Na autobusovej stanici v Michalovciach v časti medzi 

rím.-ikat. kostolom a budovou Zemplínskeho múzea roku 
1977 robotníci kládli kábel pre elektrické vedenie a pri
tom narazili na múr. Na tento múr robotníci narazili ešte 
v roku 1951, ¡keď stavali kanalizačnú sieť mesta, avšak vte
dy to nikoho nezaujalo. Teraz, roku 1977 tento múr zaujal 
riaditeľa Zemplínskeho múzea PhDr. Jaroslava Vízdala, 
CSc., ktorý začal archeologické výskumy. Vykopávkami ob
javili základy rotundy a časť pohrebiska. Bol vyslovený 
názor, že pohrebisko je z 11.—13. storočia, avšak nájdené 
zvyšky keramiky ukazovali ešte na staršiu kultúrnu vrstvu 
siahajúcu možno do 9. storočia.

Avšak najdôležitejšie v objave bolo to, že pri vchode 
do rotundy našli kamenný blok (celá  rotunda bola vyi 
stavaná z lomového kameňa, ktorý pochádzal pravdepo
dobne z prastarého kameňolomu v M ichalovciach) pri
bližne 0,55 m široký, 0,75 m vysoký a 0,35 m hrubý s ná
pisom vydlabanom v kameni, ktorý sa skladal z 5 riad
kov. Tento kameň ležal nápisom dole, takže väčšina písmen 
sa dosť dobre zachovala. (Kameň je teraz v Zemplínskom 
múzeu pod č. ZM — 170/77).

Je pochopiteľné, že objav zaujal vedcov, zvlášť archeoló
gov, ba sa rozprávalo, že fotokópiu textu poslali vedec
kým bádateľským centrám  v rôznych krajinách za účelom 
prečítania a prebádania. Avšak tu už citujem významné
ho československého vedca, slavistu a byzantológa proíe-. 
sora dr. Vojtecha Tkadlčíka, ako autoritatívneho vedca 
v týchto otázkach:

„O dávnosti tohto nápisu (na kameni) sa vyslovil do
cent Filozofickej fakulty UK v Bratislave dr. Jozef Novák, 
CSc. v tom zmysle, že je to nápis asi z doby predarpádov- 
skej, teda možno z 9. stor. alebo z doby dávnejšej. Prvý 
pokus o prečítanie urobil r. 1979 profesor PhDr. Jiŕí Rie- 
ger. Písmo považuje za písmo italského typu a text „za jen 
dinečný doklad slovanského písma predcyrilského“. Podľa 
neho nápis je písaný písmom umbric'kým a jeho neúplný 
text znie: SUIN PÁNOV ISUS (t. j. Syn Boží Isus).

„Toto riešenie (píše ďalej dr. Tkadlčík), všíma si len
2.—4. riadku a celkom opomína riadok prvý a piaty, kto
ré , hoci sú menej zreteľné, ale predsa len čitateľné a pre 
určenie písma a doby vzniku sú rozhodujúce. Priamo vy
vracajú  Riegerovu domnienku, že je to písmo typu ital-i 
ského, konkrétne písmo umbrické, a že ako by nápis po
chádzal z doby predcyrilskej. Rieger si počína pri riešení 
veľmi ľubovoľne. Vynecháva rad písomných ťahov, ktoré 
sa mu nehodia, alebo kombinuje jednotlivé ťahy nesprávi 
nym spôsobom, tiež nerozlišuje písomné znaky od orna
mentov a  hlavne nevie uspokojivo vysvetliť časovú medze
ru 800 rokov medzi zachovanými pamiatkami umbrického 
písma a michalovským nápisom, ktorý podľa okolitých ar
cheologických nálezov možno klásť najskôr do veľkomo
ravskej doby. Preto jeho riešenie nie je možno považovať 
za prijateľné.“

Tu ďalej prof. Tkadlčík rozlušťuje nápis a ja uvádzam 
jeho slová veľmi skrátene: „Michalovský nápis má 5 riad
kov a je vyrytý v kameni cyrilskými písmenami. V prvom 
riadku je písmo menšie, v ďalších riadkoch väčšie. Doba 
napísania je určená letopočtom, ktorý je uvedený v piatom 
riadku. Nápis doplňujú rôzne ornamenty, ktorými je zdô
raznený význam osoby, ktorej sa nápis týka.

Text prvého riadku: Cbfle jieafMTb (tu  leží) — je to ob
vyklý začiatok náhrobných nápisov.

Celý druhý riadok má slovo: icbHii3b (knieža) — titul po
chovaného veľmoža. (Tu poznamenávame, že staroslovan
ské „kňazj“ neznamená „kňaza“ podľa živej slovenčiny. 
„Kňaz“ podľa živej slovenčiny v staroslovienčine sa na
zýva „ijerej“, alebo „svjaščenik“.

V treťom riadku napísané: npeciaiťb (presian). Je to 
meno kniežaťa, ktorý bol na tomto mieste pochovaný.

Pred štvrtým riadkom je hviezdička — znak narodenia.
Š tv rtý  ria d o k  dáva ro k  n a ro d en ia  p o ch o v an éh o kniežaťa: 

b-b jiíto  ( v ľ ito )  6505, to je  996/7.
Pred piatym riadkom je svätoandrejský kríž X ako znak 

smrti. Tento riadok má tento text: b i  jiíto  ( v ľito) 6569, 
to je 1060/1.

Teda celý nápis na kameni je tento: „Cbfle jie>KHTb k-bhh3& 
npeciaHT. (3H3K 3ÍpKn) B1*  JIÍTO 6505, (3H3K XpeCTa) Wh jií to  
6559» (sjde ležit kňazj Presian (znak hviezdičky — naro
dený) v ľito 996/7, (krížik — znalk sm rti) v ľito 1060/1).

Samozrejme, že prof. Tkadlčík tu široko dokazuje správ-
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nosť svojho prečítania. My sme jeho dôkazy na 7 strán 
kach zhrnuli len do niekoľkých riadkov.

Profesor dr. V. Tkadlčík dáva aj historická vysvetlenie 
nápisu. Citujeme ho veľmi skrátene:

„Michalovský nápis je náhrobný nápis kniežaťa Presia 
na, ktorého život je ohraničený rokmi 996/7 — 1060/1. To
to knieža Presian je známa postava na sklonku prvej buli 
harskej dŕžavy. Jeho otec Ivan Vladislav bol posledným 
cárom západobulharskej dŕžavy a vládol v rokoch 1015— 
1018. Viedol boj Bulharov proti byzantským cisárom za 
slobodu a nezávislosť Bulharska a v tomto boji padol. 
Tento posledný bulharský cár Ivan Vladislav mal päť sy
nov, z ktorých najstarším bol Presian. Je samozrejmé, že 
synovia túžili po slobode a sam ostatnosti Bulharska, po 
obnovení bulharskej dŕžavy. Prvý odboj zosnoval Presian, 
za £o mal byť oslepený, avšak dostal milosť a bol len po
slaný do vyhnanstva. Avšak Presian začal aj druhý odboj,

za čo bol potrestaný oslepením a bol daný do kláštora 
v Carihrade. Roku 1930 „dobrovoľne“ sa stal mníchom. Tu 
sa končia historické údaje o kniežati Presianovi. A teraz 
objavením rotundy v M ichalovciach dozvedáme sa o mieste 
a roku jeho sm rti.“

V krátkosti sme napísali to, čo prof. Tkadlčík uverejnil 
vo vedeckom časopise Slavia č. 2/1983. Tu uviedol všetko 
tak dokonale vedecky, že niet najmenšej pochybnosti o tom, 
že záhada michalovského nápisu z rotundy je rozlúštená. 
Sme veľmi vďační prof. Tkadlčíkovi, tým viac, že tu ide
o prvý cyrilský nápis na území našej diecézy, ktorý nás 
vedie k viacerým uzáverom. Pozastavíme sa nad nimi:

1. Najprv tu treba poukázať na rotundu. Na území na
šich diecéz sa doteraz našli dva rotundy. Prvá „Horjan- 
ská“ pri Užhorode, ktorá stojí, a táto — Michalovská — 
druhá. Záhada rotúnd u nás nebola vyjasnená. O Horjan- 
skej rotunde písal v Užhorode Peter Sova a tiež český 
bádateľ Florián Zápletal. Avšak po objavení Michalovskej 
rotundy s jej nápisom, vidíme, že títo dvaja a tiež za nimi 
ostatní sa zásadne zmýlili. Aby si čitateľ mohol predsta
viť, čo je to rotunda, uverejňujeme snímku Horjanskej ro
tundy. Pôvodne bola to okrúhla stavba chrámu, či kaplnky 
alebo mauzólea a to, čo ďalej vidíme, je to neskorogotic
ká dostavba (lode a sakristie). Blízko tejto Horjanskej ro
tundy sa nachádzajú ruiny veľkej stavby. Sú mienky, že 
sú to ruiny múrom ohradeného kláštora. Pri Horjanskej ro
tunde neboli vykonané archeologické vykopávky, len bolo 
vyslovené, že je z 12. storočia. Boli tiež názory, že rotun
dy boli prvými murovanými chrámami na území našich  
diecéz.

Vidíme, že Horjanská rotunda sa skladá z dvoch samo-> 
statných častí. Jednou z nich je okrúhla budova — preto 
zvaná rotunda. Vidíme veľkosť a sviatočnosť jej stfien, 
archaickú prostotu. Druhá časť je priamouholník lode, pri
stavený k rotunde neskôr. Podľa svojho architektonického 
výzoru táto rotunda nemá obdoby v celej centrálnej Euró
pe. Jej vnútorné uloženie, krásna kupola a iné údaje, ho* 
voria o príbuznosti s byzantským chrámovým staviteľstvom.

Tak, ako vidíme na snímke Horjanskú rotundu, tak si 
predstavme aj Michalovskú.

Objavenie Michalovskej rotundy privádza nás k záveru, 
že rotunda nebola prvým murovaným chrámom východné
ho obradu na území našich diecéz. Rotundy u nás boli

Horjanská rotunda
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hrobkami, miestom pochovania významných osôb, svojho 
druhu mauzóleami, pri tom možno súčasne aj kaplnkami. 
Tak v Michalovskej rotunde bol pochovaný syn bulharské
ho cára , cárovič, následník trónu, Presian, ktorému tu 
dali titul „kňazj — knieža“, pretože v tých časoch u nás 
to bol titul najväčšieho územného vladára. Podobne v Hor- 
janskej rotunde mohol byť pochovaný prvý nám podľa 
dejinných dokladov známy knieža užhorodský Laborec, k to
rý padol v boji s maďarskými kočovníkmi roku 896, alebo 
iné známe knieža Fedor Korjatovič, o roku smrti ktorého 
a mieste jeho pochovania historici doteraz nemajú presné 
vedomosti. Avšak možno aj oba.

2. Autor týchto riadkov už dávno mal údaje, že v Mi
chalovciach bol kláštor východného obradu s veľkým ch rá
mom. Objavenie rotundy; aj jeho priviedlo na miesto vyko 
pávok a konštatoval, že archeológovia vykonali i ďalšie 
vykopávky a konštatovali, že terajšou záhradou Zemplín
skeho múzea medzi budovou múzea a rím.-kat. kostolom sa 
ťahá múr, ktorý čiastočne odkryli, avšak práce boli zasta
vené z dôvodov, že zo západnej, strany múr sa ťahá pod 
bočné stavby terajšieho múzea. Pre autora týchto riadkov 
bol to nový dôkaz, že na tomto mieste, na ktorom teraz  
stojí stavba Zemplínskeho múzea, bol východný kláštor, 
kláštor, v 'ktorom svoje roky dožíval i bulharský následník 
trónu cárovič Presian. ktorého aj pochovali v rotunde 
pred kláštorom a pred kláštorným chrámom, ktorý stál 
na mieste terajšieho rím.-kat. kostola.

Aké ďalšie dôkazy na to máme? Tieto nachádzam e v do
kumentoch o meste M ichalovce. Pozrime sa, čo o tom píšu 
maďarské pramene:

„Nagymihály — maďarská veľká dedina nad riekou La-i 
borec. ]e to veľmi dávna osada. Jej minulosť siaha do 11. 
storočia. Prvé zápisy o ňom nachádzam e r. 1056, keď 
Rajnold, syn Nádorov, za hrdinstvo nazvaný Veľkým Mi
chalom, dostal túto osadu ako ’kráľovský dar. Tento Veľký 
Michal vystaval aj zámok a po ňom nazvali osadu Nagymi
hály. Avšak toto je len výmysel, lebo historické údaje
o M ichalovciach máme až z 15. storočia, a to pri príleži
tosti, keď sa michalovské majetky delili rôznym zemepán-i 
skym rodom, medzi nimi i Stárayovcom . Gróf Sztáray sa 
stál patrónom rímskokatolíckeho kostola a ho udržiaval.
V Michalovciach bol chrám  už roku 1314, avšak bol zbú
raný, takto zhúraný Stál celé stáročia, ostali z neho len 
vonkajšie múry a na týchto roku 1736 gróf Imre Sztáray  
vystaval kostol. Jeden dokument z r. 1273 hovorí, že v Mi
chalovciach bola osada Pereč, ktorá bola zlikvidovaná“ 
(ZVM — Zemplén vármegye m onográfiája).

A čo hovoria údaje slovenských bádateľov? „Michalovce
— je osada už z neolitu, osada z etapy bronzu, osada z eta
py laténskej i rímskej i slovanskej z 10.—12. st. V doku
mentoch je uvedená názvom Mihal (1244). Nogmihal (1284), 
dokument hovorí i o usadlosti „Cherneche“.

Čo tu vidíme? Sú tu údaje pravdivé a nepravdivé. Napr. 
Michalovce nikdy v dejinách neboli maďarskou dedinou 
alebo mestom. Pri najlepšom bolo tu niekoľko ľudí (n e
meckí kolonisti), ktorí vedeli i po maďarsky a neskor
šie sa zmaďarizovali. A názov Nagymihály — Veľký Mi
chal, ako by pomenovanie od akéhosi maďarského hrdinu 
Rajnolda, sami maďarskí historici nazývajú rozprávkou. 
Naopak, údaje z dejín rodu Sztárayovcov hovoria, že ich  
akýsi predok na meno Ordog László (Diabol László) do-> 

'S ta l  od kráľa majetok dedinu Staro je (teraz Staré) a od 
tejto dediny si pribral priezvisko Sztáray. Neskôr tento 
rod dostal ešte majetky v M ichalovciach. Bol to rod dobro
druhov, ako i ostatné zemepánske rody, ktoré prišli na 
východné Slovensko s vojskami Karola Róberta, dostal titul 
baróna, potom grófa. Karol Róbert keď likvidoval povsta
nie Petra Petroviča (r . 1320) ako fanatik zlikvidoval aj 
michalovský kláštor, kláštorný chrám  a rotundu, ktoré 
stáli ,v priebehu stáročí zničené. Až keď sa rod Sztárayov
cov presťahoval zo Starého do Michaloviec a na mieste 
bývalého kláštora vystaval svoj kaštieľ (teraz budova 
Zemplínskeho m úzea), na mieste zruinovaného kláštorného 
chrámu vystaval kostol a ho udržiaval.

Čo v skutočnosti boli M ichalovce? Bola to osada či de-i 
dina zvaná v dokumentoch Pereč a pri nej nad riečkou  
Laborec stál kláštor východného obradu s chrámom a ro 
tundou — mauzóleom bulharského cároviča. Názov Nagy
mihály, pôvodne Michael či Svätý Michael, bol od názvu 
Svätomichalského kláštora. Doložka k názvu Nagy — Veľ
ký v maďarskej reči je zvyčajná, aby sa zvýraznil sviatok. 
Tak Uspenie (nanebovzatie) Panny Márie Maďari nazvali 
Nagyboldogasszony — Veľká Bohorodička a Narodenie

Panny Márie — Kisboldogasszony — Malá Bohorodička. 
Pretože v našom obrade i pamiatka archanjela Michala je 
dvakrát v roku, ako zázrak arch. Michal (6. 9.) a ako 
sviatok archanjela Michala (8. 11.), tento druhý sviatok 
nazvali Nagymihályom, pretože michalovský kláštor bol 
zasvätený archanjelovi Michalovi. Teda názov terajších Mi7 
chaloviec je od Svätomichalského kláštora, ktorý stál pred 
teraz objavenou rotundou. Na toto máme nielen archeolo
gický dôkaz: rotunda, múry kláštora, nielen historický dô
kaz existencie veľkého kláštorného chrámu a jeho zruino
vania, ale ukazuje na to aj usadlosť Černeče, čo znamená, 
že táto časť chotára bola černečym, to zn. kláštorným  
majetkom, teda tam bol kláštor. Dôkazom je i prebývanie 
cároviča Presiana v kláštore. Dôkazom je i to, že i sama 
poloha miesta, kde hol kláštor, ukazuje na existenciu kláš., 
tora: všetky východné kláštory na územi našich diecéz boli 
stavané nad riekou na brehu, pri lese, opodiaľ od mesta. 
Takto je vystavený napr. Svätomikulášský kláštor na Čer- 
nečej hore pri Mukačeve. I tam názov „Černeča hora“ po
ukazuje na kláštor. Podobne kláštor v Krásnom Brode. 
Černecj zn. mních, člen kláštorného bratstva.

3. Avšak objavenie Michalovskej rotundy a nápisu ho
vorí i o iných historických skutočnostiach:

a) najprv ukazuje na to, že územie Potisia a v ňom
i územie veľkej Mukačevskej eparchie v časoch Veľkomoi 
ravskej ríše a ešte dlho po nej patrili k bulharskej dŕžave, 
ako o tom svedčí Fuldská kronika, a tiež mená bulharských 
kniežat na jednotlivých častiach, ako ich spomínajú Ges
ta  Hungarorum,

b) že starí Maďari roku 896 týmto teritóriom len prešli 
a odišli za Dunaj, zničili Veľkomoravskú ríšu a možno by 
boli zastali až kdesi na Pyrenejskom polostrove, keby ich 
neboli Frankovia nad Lechom rozbili.

c) že starí Maďari, hoci zničili Veľkomoravskú ríšu, te
rajšie Potisie, Zakarpatsko a východné Slovensko neovládli, 
nemali ho pod svojou mocou a len o stáročia neskôr zo 
Zadunajska si začali tieto teritóriá podmaňovať. Dôkazom 
toho, okrem iných údajov, je i Michalovská rotunda. Pred
sa cárovič Presian nešiel do kláštora do cudzej krajiny, 
do cudzej dŕžavy. Vedel, že toto teritórium patrí k bulhar
skej dŕžave, do ktorej časti moc Byzancie nezasiahla. Mož
no niektorý z jeho menších bratov bol tu aj kniežaťom.

Ešte niečo o nešťastnom Presianovi. Bezpochyby, syn 
veľkého cára, následník trónu, nemohol sa uspokojiť titu
lom patrícia byzantského cisára. Plánoval povstanie. Avšak 
ukrutnosť byzantských cisárov trestala povstalcov z cár
skeho rodu tak, aby sa stali neschopnými viesť ďalší boj: 
oslepením alebo kastráciou. Tak napr. známeho nám sv. 
patriarchu Ignáca (nastúpil po Fotiovi) kastrovali a on 
ako cisársky syn už mohol iba vstúpiť do kláštora. Presia
na postihol horší osud: oslepenie. Oslepeného odporcu už 
sa cisár nebál a taký nešťastník už nemal iné východisko 
ako odísť do kláštora spasiť svoju dušu. Nemožno prir 
pustiť, že teritórium terajších  Michaloviec už bolo obsa
dené Maďarmi. Hrdosť hoci slepého cároviča neviedla by 
ho do cudzej krajiny. Východné Slovensko ešte vtedy patri
lo k Bulharsku, hoci už pokorenému Byzanciou. Okrem to
ho historické údaje hovoria, že až maďarský kráľ Štefan
I. a jeho nástupcovia počali podmaňovať Potisie a oblasti 
Zakarpatska a východného Slovenska.

4. Objavenie rotundy a nápisu v M ichalovciach tiež sta
via otázku počiatkov kresťanstva na Potisí, Zakarpatskú 
a východnom Slovensku, to zn. na veľkom teritóriu Mu
kačevskej eparchie. Je ťažko pripustiť, aby po vtrhnutí 
starých  Maďarov do Potisia a Podunajska mohlo na tých
to teritóriách  sa šíriť kresťanstvo východného obradu z 
Veľkej Moravy, pretože táto už neexistovala. Ťažko pri
pustiť, aby sa tu rozšírilo kresťanstvo z Bulharska, ktoré 
bolo v stálych vojnách. Teda na týchto teritóriách východ
né kresťanstvo muselo existovať už dávno, pretože ho vi4 
díme mocné, veď malo už aj svoje kláštory. Toto kresťan, 
stvo mohlo mať počiatok z cesty Konštantína — Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu. Túto mienku vyslovil a ju 
podoprel dôkazmi o. Š. Papp v článku: Ktorou cestou išli 
Cyril a Metod na Veľkú Moravu (Gr.-kat. kalendár na rok 
1983, str. 73). Toto poukazuje, že predkovia našich zakart 
patských, východoslovenských a potiských gréckokatolíkov 
boli prvými Slovanmi, ktorí prijali kresťanstvo. Objavenie 
Michalovskej rotundy s cyrilským nápisom je novým dô
kazom tohto stanoviska. Avšak aj maďarskí archeológovia 
v Potisí stále odkrývajú nové pamiatky východného obra
du tých čias.



5. Avšak všetko vyššie konštatované poukazuje aj na to, 
že na tomto území už muselo existovať, ako všeobecne 
známe a používané, cyrilské písmo. Bolo by neserióznym  
tvrdenie, že knieža Presian vzal so sebou pisóra cyrilské-i 
ho písma, aby na jeho hrobke vyryl cyrilské písmená. Pre
tože, alko sa protiví logike, že na tieto teritóriá prišlo 
kresťanstvo z Bulharska, na čo sme poukázali, tak isto 
sa protiví logike, že k nám prišla cyrilika z Bulharska. 
Cyrilské písmo už tu muselo byť z čias prvej cesty Cyrila 
a Metoda na Moravu, oni ho na Moravu niesli a tu ne
chali, je to dielo Cyrila a Metoda a nie ich učeníkov. Aj 
toto dokazuje Michalovský nápis.

Vráťme sa ešte k nápisu. ]eho správnosť a jasnosť roz
lúštenia dokazuje nielen svedomitosť prof. Tkadlčíka a je-> 
ho dôkazy, podopierajú to i naše dávne knihy evanjelia 
a apoštola, ktoré ešte sú v našich chrám och. Sú tam tiež 
skratky ako na michalovskom nápise a naši starí kantori 
by ich s hrdosťou prečítali, veď niekedy sa pýšili umením 
čítať „titly“.

Omyl aj učených ľudí poukazuje i na to, ako ľahko
i učený človek sa môže zmýliť. Žiaľ, bolo tak i dávno a 
ešte veľa mýlnych názorov sa  traktuje ako správne len 
preto, že takto sa vyslovil akýsi vedec. Veľa takých mýl
nych názorov vidíme u maďarských bádateľov, avšak v mi
nulosti toto bolo po väčšine tendenčné. Štefan P a p p

Sväté písmo Starého zákona
Z KNIHY PROROCTVO JEREMIÄŠOVO

Prorok Jeremiáš pochádzal z kňazského rodu. K p roroc
kému úradu ho Boh povolal roku 626 pred Kristom. Kniha 
jeremiášových proroctiev obsahuje prorocké reči Jeremiá- 
šove, prevládajú v nich výstrahy, ktoré Boh ústami proro
ka dáva národu a ktoré sa vzťahujú i na nás. Jeremiáš je 
hlásateľom Božej spravodlivosti. V Novom zákone evanje
listi často citujú z Knihy Jeremiášovej.

Pán prehovoril ku mne takto: Pôjdeš všade, kde 
ťa pošlem a  povieš všetko, čo ti prikážem. Hľa, 
vložil som slová svoje do tvojich úst! Čujte slovo 
Pánovo: „Stresce ťa tvoj zločin, skárajú ťa tvoje 
nevernosti. Nuž vedz a viď, ako zlé je a trpké, že 
si opustil Pána, Boha svojho, že si nemal bázeň 
predo mnou!“ To výrok Pána, Jahveho zástupov.

„Očisť si Jeruzalem, srdce od zloby, aby si sa 
zachránil; dokiaľ buidú u teba bývať zločinné 
myšlienky tvoje? Cestičky tvoje a skutky tvoje ti 
toto narobili. Je to pre tvoj hriech, že je to trpké, 
že ti preniká až k srdcu. Veď ľud môj je  prihlúpy, 
nepoznáva mňa, sú to synovia sprostí, nemajú 
pochopenia, múdri sú oni na zločin, ale dobro 
robiť nevedia.“

„Vaše hriechy pomiatli toto, vaše zločiny od
ďaľujú od vás blaho. Veď v ľude mojom nájdu sa 
zločinci, striehnu zhrbení sťa poľovníci, stavajú 
osídla na chytanie ľudí. Sťa košina, plná vtáčat, 
plné sú ich domy podvodu: takto zmohutneli a 
zbohatli, stučneli, stlstli, hriešne prekročili môj 
príkaz, pravoty siroty sa nezastanú a biednym 
neprisúdia právo. Či toto nemám navštíviť? To vý
rok Pánov. Či na národe, ktorý je takýto, nemá 
sa pomstiť duša m o ja ? ,

To je mesto navštívené, samé násilie je v ňom. 
Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera 
zloba, násilie a útlak počuť v ňom, pred tvárou 
mám stále rany a jazvy. Veď od najm enšieho po 
najväčšieho všetci sú ziskožravci; od prorokov až 
po kňazov všetci-páchajú  podvod. Liečia ranu 
dcéry ľudu môjho ľahkovážne. Vravia: Pokoj, po
koj! Ale pokoja niet! Budú zahanbení, veď pásu 
ohavnosť, ale hanbiť sa nehanbia, ani červenať 
sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú-padať, 
až ich navštívim, klesnú,“ — hovorí Pán.

Ta'kto hovorí Pán: „Zastaňte si na cestách a 
viďte, skúm ajte chodníky dávne a  kde je  cesta 
dobrá, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre 
dušu. Napravte cesty svoja a činy svoje, tak vás 
nechám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa 
na takéto klamlivé reči: Chrám Pánov, chrám Pá
nov, chrám  Pánov je  toto. Ak dôkladne napravíte 
cesty svoje a  činy svoje, ak naozaj budete ľuďom 
prisluhovať právo, cudzincov, siroty a vidový ne
budete utláčať, nevinnú krv nebudete vylievať na 
tomto mieste a k vlastnej záhube nebudete chodiť 
za cudzími bohmi: nechám vás bývať na tomto 
mieste, v zemi, ktorú som dal vašim otcom od ve
kov do vekov.

Hľa, vy sa spoliehate na klamlivé reči bez aké
hokoľvek prospechu. Nuž kradnúť, vraždiť, cudzo- 
ložiť, krivo prisahať? Potom prídete a postavíte 
sa predo mňa v tomto dome, ktorý sa volá m e
nom mojím, a hovoríte: „Sme v bezpečí“, aby ste 
len mohli páchať tieto rozličné otiavnosti? Či 
tento dom, ktorý sa volá menom mojím, je v 
očiach vašich skrýšou lupičov? Odoženiem vás 
spred seba.

„Prešla žatva, leto pominulo a my nie sme za
chránení!“ Pre zlomenosť dcéry ľudu môjho som 
zlomený, smútim, hrôza sa ma zmocňuje. Kiežby 
som mal na pustatine vandrovnícku kolibu, opus
til by som ľud svoj a odišiel by som od nich, veď 
sú tlupa odbojníkov. Naťahujú si kušu — svoj ja 
zyk, klam a nespravodlivosť zavládli v krajine, 
veď sa vrhajú z hriechu do hriechu, mňa však 
nepoznajú, to výrok Pána. Všetci sa vzájomne pod
vádzajú, pravdy neprehovoria, jazyk si cvičia v re
čiach lživých, skazení sú, nechcú sa obrátiť. Útisk 
za útiskom, podvod za podvodom! Zdráhali sa po
znať mňa, — to výrok Pánov. Nuž takto hovorí 
Pán zástupov: „Hľa, ja  ich roztápam a skúmam; 
veď akože mám konať pre zločinnosť dcéry ľudu 
m ôjho? Ich jazyk je  sm rtiaci šíp, ústa mu hovoria 
podvod. „Pokoj!“ hovorí priateľovi, v sebe však 
zamýšľa lesť. Či pre toto nemám ich navštíviť — 
to výrok Pána. Či na takomto národe nemá sa mi 
pomstiť duša?

Takto hoyorí Pán:
Mudrc nech sa nechváli múdrosťou, 
silák nech sa nehonosí silou, 
boháč nech sa nechváli bohatstvom, 
ale kto sa chváli, nech sa chváli tým, 
že je rozumný a pozná mňa, 
že ja  som Pán, ktorý sa zľutúvam, 
prisluhujem právo a pravdu na zemi, 
lebo v týchto mám záľubu, to výrok Pánov.

Takto hovorí Pán: „Zlorečený je muž, ktorý dô
veruje v človeku a telo urobil svojou oporou, od 
Pána sa mu však vzidialilo srdce. Požehnaný je 
muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude nádejou je 
ho. Je ako strom, zasadený pri vode, vystiera si 
korene k potoku, nezbadá, keď prichádza horú
čosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá 
starosti a neprestáva rodiť ovocie.“

Prepelicou, ktorá vyliahne, čo nezniesla, je, kto 
zhŕňa bohatstvo, nie však spravodlivo, v polovici 
svojich dní ho opustí a na konci bude ako hlu
pák.

Takto rečie Pán: Beda pastierom, ktorí strácajú 
a rozháňajú ovce pastvy m ojej, to výrok Pánov. 
Preto takto hovorí Pán, Boh Izraelov, proti pastie



rom, ktorí pasú ľud môj: Vy ste rozohnali ov,ce 
moje a rozplašili ste ich, nedohliadli ste na ne, 
nuž ja  dohliadnem na vás, na zlobu skutkov va
šich — to výrok Pánov. Ale ja  pozbieram zvyšky 
oviec svojich zo všetkých krajín, do ktorých som 
ich roztratil, a  privediem ich späť na ich nivy; 
budú plodné a rozmnožia sa. A vzbudím im pastie
rov, ktorí ich budú pásť; viac sa teda nebudú 
báť, ani strachovať, a  nebude z nich chýbať — to 
výrok Pánov.

Ná š  OLYMP
Píše sa 1984. rok Pána, XIV. rok zimných olympiád, XXIII. 

rok letných olympijských hier, 1021. rok od pokrstenia 
Slovanov.

Osamelý pútnik kráča zaprášenou cestou smerom na se
verozápad od Uherského Hradišťa, sledujúc červenú značí 
ku v turistickej mape „Kromčŕížsko“. Keď vychádzal zo 
železničnej stanice Staré Mesto, správa v rozhlase priná
šala mená ďalších olympijských víťazov v Sarajeve, kde 
sa mládež z celého sveta zišla bojovať o najvyššie pocty.

Nebolo tomu inak ani v časoch prvých olympijských 
hier, a to je podľa archeologických vykopávok okolo 2000 
rokov pred Kr. Vtedy si olympijskí víťazi získali nesm rteľ
nú slávu v celom Grécku. Ich mená boli zapísané do čest
ných záznamov, mnohým zaživa vystavali pamätníky niet 
len v Olympii, meste pod Olympom, legendárnom to sídle 
pohanských bohov, ale aj v ich rodných m estách. Bás
nici ich oslavovali oslavnými ódami. Niektorí víťazi sa 
stali význačnými štátnymi, či hospodárskými činiteľmi.

Aj teraz, mladí ľuda z celého sveta od malička tvrdo 
trénujú, pracujú na sebe, premáhajú sa, ten aby sa do
stali na ten — hoci aj symbolický Olymp — stupeň olym
pijských víťazov.

Cesta dvoch bratov bola iná ako tá, čo má vyvrehole-i 
nie ha Olympe. Olymp bol ich začiatkom, na Olympe (po
vedané športovou terminológiou) začal ich tvrdý tréning, 
tam sa utiahli dvaja mladí muži — bratia, od sveta, ktorý  
im sľuboval vysoké postavenie či sľubnú kariéru vysoko
školského profesora. Kláštor na hore Olymp, v ázijskej 
Bythínii, bol ich miestom prípravy, miestom sústredenia, 
cestou k najvyšším métam, víťazstvu, večnej sláve.

Títo dvaja bratia Konštantín—Cyril a Metod nezískali 
olympijský veniec, nikto im počas života neprevolával na 
slávu, (skôr naopak), ale ich víťazstvo bolo a je stále  
úžasné.

Sláva olympijských víťazov pretrvá azda dve, tri gene
rácie. Kto si dnes pamätá na olympiských víťazov z Antverp, 
Paríža či Chamonix . . . ?

Po viac než tisíc tokoch najvyššia cirkevná autorita — 
Svätý otec, prvý slovanský pápež Ján Pavol II. vyhlasuje 
sv. Cyrila a sv. Metoda za spolupatrónov Európy. Ich sláva 
je nepominuteľná — vo večnosti. Tu na zemi — nezabudt 
nuteľná. To je Ich olympijské víťazstvo, to sú ich medaily. 
Niekoľko sto miliónov kresťanov. Písmo. Radostná zvesť. 
Kultúra.

Po miestach bojov našich vierozvestcov, po ich „štadió
ne“ — južnej Morave kráča náš pútnik. V mladosti aj on, 
ako každý malý chlapec chcel byť slávnym športovcom, 
môcť si obliecť tie nádherné dresy so znakom na prsiach, 
bojovať za slávu svojej vlasti, za slávu svojho mena . . .  Ne
stalo sa tak.

Čo ho sem privádza? Kdesi v starom  Cyrilometodskom  
kalendári (dedičstve to po starej mame) vyčítal čosi 
o púti slovenských gréckokatolíkov na Velehrad. Vtedy 
ešte nebol na svete.

Velehrad. Dnešná bazilika z polovice 17. st. postavená 
na mieste niekdajšej románskej baziliky je zasvätená Pan
ne Márii Nanebovzatej — Uspenia Bohorodičky a sv. Cyri-t 
lovi a Metodovi. Bazilika už zvonku pôsobí impozantným 
dojmom, no nad všetko očakávanie je, keď vstúpite mo
hutnými dverami do vnútra baziliky. V nemom úžase ostá
va náš pútnik stáť a obdivuje toto nádherné dielo ľud
ských rúk, umu, vytvorené na slávu Pána Boha, Panny Má-i 
rie, svätých. Nádherný hlavný oltár z kararského mramo
ru, zobrazujúci lúčenie sa sv. Metoda pred smrťou s mo
ravským ľudom. Kráľovská kapKčka s hrobkou bl. pamäti 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana; známy obraz sv. Cy-i 
rila a Metóda od poľského maliara Matejku, dar poľského 
národa pre Velehrad spred sto rokov. Na ľavej strane je 
kaplnka svätej Matky — Jednoty kresťanov. Tu pokorne 
kľačali a modlili sa „Aby všetci jedno bol i . . slovenskí  
gréckokatolíci. Oltár je% vyzdobený nádherným obrazom 
našej Bohorodičky. Je to kópia obrazu z baziliky Santa 
Maria Maggiore v Ríme.

Prečo práve obraz z rímskej baziliky Panny Márie Väčšej 
tu na Velehrade? V tejto bazilike sa uskutočnilo slávnost
né potvrdenie slovenskej bohoslužby, a  to tak, že pápež 
Hadrián II. požehnal liturgické knihy, preložené do staro- 
slovienčiny, položili ich na oltár, a potom bola slúžená 
sv. liturgia. Sem do tejto kaplnky, Panny Márie Matky jed-i 
noty kresťanov viedli aj posledné kroky nášho pútnika po 
večerných bohoslužbách: krížovej ceste — vybranej po
božnosti k Svätému roku a  sv. liturgii. Dôstojné miesto na 
rozlúčku. Pozhasínané. Odchádzajú poslední veriaci.

V príjemnom prostredí miestnej reštaurácie neďaleko ve
lehradskej baziliky rozhlasový prijímač bežal naplno. Naši 
hokejisti vybojovali ďalšie cenné víťazstvo na vytúženej 
ceste. Pútnik zanecháva rozradostnených fanúšikov a po
berá sa na dlhú spiatočnú cestu. Jeho kvalifikačným zápa
som, jeho výhrou nad ťažkým súperom — samým sebou, 
nad pohodlnosťou, je snaha urobiť púť na Velehrad. Azda 
je pre neho krôčikom k tej vytúženej zlatej medaile, k to
mu večnému Olympu. Pod ochranou Preblahoslavenej Pan
ny Márie na príhovor našich apoštolov sv. Cyrila a Metóda 
saí mu to azda podarí, azda nestroskotá na tomto namáha
vom výstupe, azda mu tá zlatá neunikne . . .

V. M i r o š š a y

(Dokončenie z 3. str.)
Nakonec uvádím celou rekonštruovanou vetu: Nápis na 

kríži, ten nebyl, jak se domnívati dodnes hebrejsky, ale 
aram ejsky: JEŠUA’ NAZORAJA MALKA DIJEHUDOJE — Je 
žíš Nazaretský král židovský. Téchto zlomku si vážime. 
Proč nezachránit nárečí obce Ma ’lúla? Vždyť je to slov
ník Ježíše Krista, slova Spasitelova. Nakonec dodávám, že 
v Ma ’lúla báhem liturgie se konsekrační slova vyslovuj! 
tak, jak je vyslovil sám Ježíš.

Maran tha se svým jazykem materským!
Doufám, že mu veda bude vénovat takovou pozornost, 

jako Turínskemu plátnu.
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