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Anotácia
Spoločenstvo  evanjelickej  mládeže  (SEM)  je  občianskym  združením,
zameraným na organizačnú a misijnú prácu s mládežou v Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku. Združuje pod svojími krídlami mladých,
aktívnych evanjelikov, ktorí tvoria určitú podobu prejavov vlastnej zbožnosti.
Na Slovensku v prostredí evanjelickej cirkvi je vyslovená domnienka, že tieto
prejavy  majú  skôr  povahu  odkazujúcu  na  prostredie  evanjelikálnych  cirkví
alebo  prebudeneckých  hnutí.  Rovnako  je  tak  vyslovená  obava  vyjadrená
slovami „SEM nie je evanjelický.“ Táto práca dokumentuje prejavy zbožnosti
evanjelických  mládežníkov  SEM-u.  Zameriava  sa  na  ich  povahu  a ukazuje
podobnosť s evanjelikálnym prostredím. Popisuje predovšetkým život mládeže
ako  spoločenstva,  špecifické  znaky  prejavu  zbožnosti  teologické  zameranie
a vlastne  pochopenie  svojej  príslušnosti  k evanjelickej  cirkvi.  Je  priamou
reakciou na spomínané domnienky a klebety, do ktorých sa s odstupom snaží
vniesť svetlo.

Kľúčové slova

evangelikalismus,  fundamentalismus,  evangelická  církev,  pietismus,
evangelická mládež

Summary
 Fellowship  of  protestant  youth  (SEM)  is  non-governmental

organization, focusing at management and missionary activities among young
people  in  Protestant  church  of  the  Augsburg  confession  in  Slovakia.  It  is
connecting  young  and  active  protestants,  creating  specific  character  of
expressions of personal religiosity.  In Slovak protestant environment there is
outspoken  assumption,  that  these  expressions  have  character,  that  refers  to
environment  of  evangelical  churches  and  awaking  movements.  There  is
expressed doubt  represented by the sentence „ SEM is not protestant.“ This
work is documenting religious expressions  of protestant youth. It concerns of
their  character  and it  demonstrates  their  similarities  with  evangelical
environment.   It  describes   life  of  youth  as  a fellowship,  specific  signs  of
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religious  expressions,  theological  orientation  a self-understanding  of  own
churchmanship. It is a direct reaction to mentioned doubts and gossips, and it
tries to illuminate them from position of distance.

Keywords
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Úvod 
alebo „svedectvo“, ako som sa dostal k téme tejto práce a ako sa
rodili otázky

Bolo to takto: 
Pred  dvoma  rokmi  som  sa  dobrovoľne  zúčastnil  Konferencie  pre

pracovníkov s mládežou (KPM) v Žiline. Konferencia je určená prevažne pre
protestantské mládeže, húfne je však každoročne navštevovaná evanjelickými
mládežníkmi  a podľa  štatistík,  väčšinu  účastníkov  tvoria  práve  členovia
Spoločenstva  evanjelickej  mládeže  (SEM).  Nevedel  som  do  čoho  idem.
Pohybujem sa v evanjelickom mládežníckom prostredí už dlho, ale prevažne
vo svojom domovskom zbore,  v zapadákove na severe Slovenska.  Mal som
akú-takú predstavu o tom, čo sú to chvály, čo je to „zdieľanie“, mocné slová
a evanjelizácie. 

Napriek  tomu,  bol  to  pre  mňa  šok.  Chvály  boli  silne  vypäté,  ľudia
mávali  rukami  nad  hlavami,  tancovali,  padali  na  kolená,  volali  „amén“  a
„haleluja“, modlili sa skrúšení do podivných polôh, ako keby boli niečím silne
zasiahnutí, kazatelia na nás naliehavo naliehali a výzvam sa nedalo uniknúť.

 Konferenciu  poriadajú  prevažne  ľudia  z prostredia  Cirkvi  bratskej
a Apoštolskej cirkvi, ktoré sa hlásia k evanjelikálnej  tradícií.  Nedivil som sa
teda, že znaky evanjelikálnej zbožnosti budú zreteľne viditeľné aj na KPM. Ale
čomu som sa veruže divil, bola práve ochota onej väčšiny, oných evanjelikov,
podieľať sa na celom tomto podniku,  dvíhať ruky,  reagovať na naliehavosť
a výzvy.  Do konfrontácie  sa  tu  dostal  moja  predstava  o dobrom luteránovi,
ktorého v mojej mysli reprezentuje môj starý otec, evanjelický farár, s obrazom
nového, mladého, nadšeného a ruky dvíhajúceho evanjelika. Pre môjho starého
otca je Apoštolská cirkev „sekta“, pre mladého evanjelika je to zrozumiteľný
a prístupný svet jemu blízkej zbožnosti.

Síce to nebola pre mňa novinka, na tejto konferencií sa mi to otvorilo
ako  sporná  vec.  Do  akej  miery  je  evanjelická  mládež  evanjelická,  do  akej
miery  je  evanjelikálna?  Takto  položená  otázka  vlastne  znamenala  pre  mňa
začiatok diplomovej práce, postupného skúmania  evanjelickej mládeže a jej
stavovskej  organizácie  SEM.  Začalo  tak  postupné  dávanie  dokopy  znakov
evanjelikálneho  sveta  spirituality  a ich  rozpoznávanie  v živote  mladých
evanjelikov.  Začalo  načúvanie  jazyku,  ktorým  hovoria,  piesňam,  ktoré
spievajú, modlitbám, ktoré prednášajú.

Do  tohto  celého  sa  pridala  moja  minuloročná  skúsenosť  z Islandu.
Jedna kamarátka, Islanďanka menom Heildiđ, sa priznala (veľmi rýchlo), že je
sympatizantkou  a návštevníčkou  protestantského  zboru,  ktorý  pracovne
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nazvala  Hillsong church,  podľa známej  chválospevovej  skupiny.  Popisovala
svoj zbor ako živý, na rozdiel od luteránskej cirkvi na Islande nezameraný na
tradíciu a odmietajúci formálnosť, s dôrazom na misiu, s dôrazom na spievanie
chvál. Oči mi zažiarili, lebo toto som už odniekiaľ poznal. Čo však bolo pre
mňa najzaujímavejšie, bolo pozorovať jej reč. Islanďania sú prenáramne hrdí
na svoj jazyk. Užívajú si ho a keď nemusia, dokonca aj v skupine cudzincov,
vyhnú sa angličtine alebo inému jazyku. Ale Heildiđ bola zvláštna nie len tým,
že jej mluva v islandčine bola energická, plná silných emotívnych výbuchov
a kolísavej  melódie,  ale  hlavne  častým  použitím  anglických  slov.  Tie  sa
neobmedzovali  len na klasické juvenilné „feeling“ a „cool“, ale vyjadrovala
nimi  svoje bežné prežívanie,  pomenovávala veci okolo seba.  Dakedy sa mi
zdalo, že rozumiem islandčine.

Vtedy som si uvedomil, že toto tiež odniekiaľ poznám. Je dnes bežné,
že manažéri  robia business, že ich cieľom je outreach, kľúčové je navštevovať
think-tank, v nedeľu robíme  shopping a že náš šéf je dobrý v leadership (a tí
teológovia nedajú dopustiť na Sitz im Leben). Zdá sa mi, že keď ľudia, hlavne
teda v oblasti obchodu, používajú tieto slová, tieto magické formulky, vstupujú
ako keby do iného sveta. To už nie je náš starý československý svet, čo smrdí
komunizmom,  to  je  voňavé,  klimatizované,  kovovo  -  betónové  prostredie
nových kancelárií na Manhattane. A tam chceme byť.

A tak ma napadlo, že aj tí evanjelikáli, chcú „tam byť“, niekde inde ako
v „tradičnom“ a „formálnom“ svete, v tom, ktorý nemajú radi. Ich jazyk by na
to odkazoval celkom dobre. Apoštolská cirkev v Bratislave nepoužíva zastaralý
výraz „mládež“ pre piatkové spoločenstvo mladých,  ale „Exit  club“.  Slovo
dorast, spoločenstvo pre mladších mládežníkov, evokuje v ich ušiach asi skôr
výchovu nových futbalistov, a tak sa dorast volá „Wild life“. Neznie to proste
„cool“?

A okrem  toho,  hlásia  sa  tak  ku  koreňom,  ktoré  v tomto  prípade  sú
skutočne  niekde  za  morom,  prinajmenšom   vo  Veľkej  Británií.  Použitie
anglických výrazov nie je náhodné, alebo len viazané na skutočnosť, že to dnes
letí,  ale  je  nutným  vyústením  naviazanosti  na  tradíciu,  ku  ktorej  sa
evanjelikálne cirkvi na Slovensku hlásia. A tá je z Ameriky.

Skúsenosť  s Heildiđ  v spojení  s tým,  čo  poznám  z  evanjelikálneho
prostredia  na  Slovensku,  mi  ukazovala,  že  jazyk  a zbožnosť  môžu  ísť  ruka
v ruke.  Že  nadšené  kresťanstvo,  „zapálené“,  potrebuje  aj  svoje  vyjadrenie
v mluve,  pobožnostiach, stretnutiach,  v rozhovoroch, jednoducho v prejavoch
zbožnosti. A tiež som začal naberať podozrenie, že to pracuje aj naopak, že tá
importovaná podoba zbožnosti nakoniec formuje samotnú zbožnosť. Toto bol
ďalší moment, ktorý ma podnietil k práci na tejto diplomovej práci.

V prostredí  SEM-u  a evanjelickej  mládeže  sa  pohybujem  už  asi  10
rokov.  Pred  tými  dvoma  rokmi  som sa  tam však začal  pohybovať  s očami
otvorenými,  ušami  nastraženými.  Jazyk  mladých  evanjelikov  sa  mi  zdal
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povedomý a pripomínal v mnohých ohľadoch evanjelikálov, alebo Heildiđ. To
platí rovnako o prejavoch zbožnosti, od chvál až po modlitebné reťazce.

Teda k otázke, do akej miery je evanjelická mládež evanjelická, do akej
miery  je  evanjelikálna?  sa  pridala  otázka,  do  akej  miery  prijatie
evanjelikálneho  diskurzu  ovplyvňuje  teologické  myslenie  mladých
evanjelikov? A prijali vôbec onen evanjelikálny diskurz? Čo je to evanjelikálne
a evanjelické?

Na počiatku bolo tušenie: SEM je skutočne omnoho viac evanjelikálny
ako evanjelický. Desivé na tom je to, ako toto tušenie zdieľajú ľudia v rámci
evanjelickej cirkvi aj  mimo nej. Náhodne som túto „tézu“ o evanjelikálnych
evanjelikoch  predostrel  knihovníkovi  v Baptistickom  inštitúte.  Povedal,  že
načo to skúmať, že je to jasné. Podobne tak som o tom s hovoril so zborovými
farármi.  Respondenti,  ktorí  boli  oslovení  pre  potreby diplomky,  to  rovnako
brali ako hotovú vec. O to zaujímavejšie sú výsledky skúmania tejto „tézy“.

O  šoku  po  absolvovaní  konferencie  KPM  som  hovoril  študentovi
teológie a sociológie, Adamovi Gajdošovi, tiež mladému evanjelikovi. Ukázalo
so,  že nás  spája  spoločné znechutenie  zo stavu SEM-u, že neznesieme onú
mluvu, nevydržíme počúvať chvály a že ten svet nadšeného kresťanstva nám je
cudzí.  Adam  Gajdoš  sa  preto  v tomto  duchu  rozhodol  písať  o SEM-e
bakalársku  prácu,  ktorá  by  si  všímala  stret  „starého  a nového“,  tradičného
luteránskeho a nového evanjelikálneho-prebudeneckého, z pohľadu sociológie.
Moje  skúmanie  sa  teda  dielo  v úzkej  spolupráci  s ním,  hlavne pri  debatách
o veci a zhromažďovaní materiálu.
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1. Téma a téza
Okruhom tejto diplomovej práce je evanjelická mládež na Slovensku, ktorú

reprezentuje občianske združenie Spoločenstvo evanjelickej  mládeže (SEM).
Ako  som  spomenul  v úvode,  v povedomí  ľudí,  ktorí  sú  v kontakte
s evanjelickou  mládežou  je  vyslovená  mienka,  že  evanjelická  mládež  sa
stotožňuje s evanjelikálnymi prejavmi zbožnosti, v stručnej výpovedi  zrhnutá,
skôr ako bonmot, že evanjelická mládež je evanjelikálna.

Hlavným  záujmom  tejto  diplomovej  práce  je  teda  ukázať,  či  takto
formulovaný výrok platí,  ak áno, do akej miery a hĺbky.  Ako a kde prejíma
mládežnícka  evanjelická  zbožnosť  znaky  zbožnosti  evanjelikálnych  alebo
prebudeneckých hnutí?

Pôvodnou  tézou  pre  túto  prácu  bola  veta:  Evanjelická  mládež  je
evanjelikálna, čo sa počas skúmania ukázalo ako problematická výpoveď, ktorá
veľmi  nepresne  vystihuje  jadro  veci.  Hlavným  problémom  je  slovo
evanjelikálny a jeho ohraničenie, na ktoré sa snažím poukázať neskôr v práci.
Je  to  výpoveď,  ktorej  -  rovnako  chybná  -  obdoba  by  mohla  znieť  takto:
Evanjelická  mládež  je  katolícka.  Okrem  toho,  výraz  evanjelikálna  zahŕňa
v sebe  množstvo  rovín,  od  vnútorného sveta  členov,  cez  teológiu  ,  prejavy
zbožnosti až k príslušnosti k určitému hnutiu.

Pre mňa a pre posudzovanie celej veci bude nakoniec kľúčový výraz prejavy
zbožnosti. V ľudovej reči by si človek pod tým predstavil niečo ako vyznanie
alebo  priznanie  príslušnosti  k viere1.  Pre  túto  prácu  budem používať  výraz
prejavy zbožnosti ako skupinu viditeľných znakov, ktorá reflektuje zbožnosť a
ktorými sa vnútorná zbožnosť prejavuje navonok, v skupine,  v spoločenstve
alebo jednotlivo. Tieto znaky a ich konkrétna podoba nám tvoria svety -  tak
môžeme povedať že je evanjelikálny svet, evanjelický svet a podobne2. Budú
to pre mňa bohoslužobné úkony, prax jednotlivca, modlitby, piesne, diakonia,
misia, spoločenstvo a podobne. Vo svojej práci sa budem teda snažiť popísať
svet evanjelickej mládeže na Slovensku.

Ale  pre  vstup  a porozumenie  celej  problematiky  je  pre  mňa  podstatné
zaradiť  medzi  prejavy zbožnosti  aj  jazyk.  Dokázať,  že  jazyk  je  produktom
zbožnosti,  alebo  že  to  funguje  naopak,  by  bola  trochu  iná  úloha,  z oblasti
psycholingvistiky.  V prípade  tejto  práce  sa  mi  nejedná  o pochopenie  slova
jazyk – hovorím vlastne skôr o špecifickej lexike, slovníku a jeho organizácii3.

1 Človeka tak napadne, že prejav zbožnosti je napr. nezobrať úplatok.
2 V bežnej  komunikácii  sa  to  vlastne  deje  bežne:  nepotrebuje  hlbšia  bádať,  aby  sme

maďarskú stranu Jobbik pomenovali ako „nacistov“. Nepotrebujem byť znalec hudby, aby som
vedel niečo pomenovať ako „zvuk osemdesiatych rokov“. Za týmito nálepkami stoji vlastne
určitý „svet“, a v konečnom dôsledku, my  s nimi pracujeme každý deň.

3 Výraz „slovník“ a „organizácia slovníka“ sa ako náhrada alebo rozšírenie toho, čomu sa
hovorí lexika, je oprávnený, tak napr. Libuša Maršálová,  Psycho-lingvisitcká analýza vývinu
lexiky, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1982, str. 14, str. 167
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Na pochopenie, čo rozumiem pod pomocným výrazom „svet“ je nápomocné
pochopenie  Foucaultovho pojmu diskurz,  ktorý  v sebe  zahŕňa  slová  a veci4.
Veľmi  hrubo  a zobecnene,  diskurz  tak  vlastne  odpovedá  tomu,  čo  som  si
pracovne nazval „svet“, ktorý v sebe zahŕňa osobnú zbožnosť a jej prejavy, ku
ktorým sa pojí aj osobitý slovník. Jazyk evanjelikálov a jazyk evanjelikov je
zreteľne naviazaný na náboženské prostredie. Nedá sa z toho priamo vyvodiť a
dokázať, že by zbožnosť a jazyk spolupracovali a vzájomne sa ovplyvňovali,
každopádne ku skupine, ktorú skupinou robí práve zdieľanie určitej zbožnosti,
tak ku nej patri aj špecifický jazyk, špecifický slovník.

Tento  svet  má  svoje  šibbolety -  odlišujúce  znaky,  ako  ich  veľmi  pekne
nazval Zdeněk Vojtišek v prípade skúmanie nových náboženských hnutí5. Na
nich, na šibboletoch, členovia nových náboženských hnutí lpnú a sú základom
identity hnutia. Vo svojej práci  budem skúmať , či evanjelická mládež nesie
niečo také a do akej miery sú pre ňu podstatné. Budem hľadať znamenia.

Tým však svet evanjelickej mládeže stále nie je úplný. Z vyššie uvedeného
vyplýva, že na pochopenie sveta evanjelikov, stačí poznať prejavy a ich obsah,
teda  odpoveď  na  otázku  čo.  Obraz  by  však  bol  nie  len  nedokonalý  ale
v mnohých prípadoch aj nepresný a nevykresľoval by problematiku v pravom
svetle.  Môžeme  hovoríť  o teológii,  o rituáloch,  o obsahu  komunikácie,  o
špecifických  SEM-áckych  slovách,  ale  to  ich  stále  v mnohých  prípadoch
neodlišuje  od  prostredia  evanjelickej  cirkvi  alebo  nepribližuje
k evanjelikálnemu prostrediu.

Pre túto prácu je veľmi dôležité odpovedať na otázku, ako sa to deje. Jedna
vec  je  modliť  sa  slovami  modlitby  Pánovej,  ale  druhá  je  vkladať  do  nej
emotívne prejavy, meniť intonáciu a melódiu hlas. Jedna vec, je povedať, že
SEM-áci spievajú chvály, ale druhá je hovoriť o skákaní, tancovaní, kľakaní si
a dvíhaní rúk. Práve miera,  ako sa veci  dejú ako sa zbožnosť SEM-ákov je
prejavuje,  je  ich  šibboletom.  Menovanie  prvkov  prejavov  zbožnosti,  od
modlitieb po teológiu, ešte stále nedáva farbu sveta evanjelickej mládeže. Tým
je  často  krát  náboj,  ktorý  sprevádza  oné  prvky a dáva  im konečnú  podobu
šibboletu SEM-u. Teda táto práca sa bude snažiť predložiť nie len čo obsahuje
svet  SEM-u,  ale  hlavne  ako  chutí.  Bude,  obrazne  povedaná,  sprievodcom
operou, s vedomím, že operu treba vidieť a počuť. 

Súhrne:  moja  práca pokúsi  ukázať,  že evanjelická  mládež  prijíma a drží
mnohé evanjelikálne prejavy zbožnosti, mnohé viditeľné znaky. Budem v nej
klásť dôraz na tie, ktoré pre evanjelické prostredie sú cudzie, a na tie, ktoré
priamo odkazujú na evanjelikálne prostredie (napr. chvály).

4 Na túto konštrukciu ma upozornil už  spomínaný Adam Gajdoš, pre jeho prácu je zásadná.
Vo svojej  práci  sa  jej  nebudem venovať  a na  tomto mieste  Foucaulta  spomínam len kvôli
ilustrácii.

5 Zdeněk Vojtíšek, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, Brno: L. Marek, 2005,
str. 48
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1.1 Vymedzenie

1.1.2 Kto a kde

Skupinou, ktorou sa zaoberá táto práca je evanjelická mládež. Toto slovné
spojenie  budem používať často napriek tomu,  že práca sa nebude venovať
evanjelickej mládeži v pravom slova zmysle.  Tým by bola skupina mladých
ľudí,  ktorí  sú  príslušníkmi  Evanjelickej  cirkvi  augsburského  vyznania  na
Slovensku.  Pod  výrazom  evanjelická  mládež  chápem  tú  časť  mladých
evanjelikov, ktorá sa aktívne zapája do náboženského života. Pretože by šlo
opäť  o veľmi  náročne  uchopiteľné  vymedzenie,  nakoniec  som  sa  rozhodol
venovať  mladým evanjelikom, ktorí  spolupracujú, sympatizujú a sú členmi
mládeží  patriacich  do  Spoločenstva  evanjelickej  mládeže  (SEM).  Povedané
v skratke: pre mňa a túto prácu evanjelická mládež sa rovná SEM. 

Môže sa zdať, že toto je príliš prísne vymedzenie. Prvým dôvodom, prečo
som volil  takto,  je  skutočnosť,  že  SEM je  vlastne  jediný záchytný  bod pri
nazeraní  na  evanjelickú  mládež.  Združuje  mnou  definovaných  aktívnych
evanjelických  mládežníkov,  takže  ich  netreba  hľadať  v anonymizovaných
laviciach  kostolov.  To  nie  je  len  pragmatický  krok,  takto  ich  voliť,  ale
vychádzajúci  zo  skutočnosti,  že  SEM  sám  chce  byť  reprezentantom
evanjelickej mládeže, jej stavovskou organizáciou. SEM sa nesnaží združovať
členov, ale aktívnych členov.

S aktívnymi členmi pracujem z pochopiteľného dôvodu a to preto, že v ich
prípade môžeme hovoriť o prejavoch zbožnosti. Počas bádania sa táto voľba
ukázala ako dobrá aj preto, že práve členovia SEM sú tí, o ktorých sa hovorí,
že si  privlastňujú evanjelikálne znaky a zahrňujú ich do svojich životov,  čo
o radovom,   mladšom  členovi  ECAV  by  dopredu,  bez  hlbšieho  bádania,
povedal  málokto.  O členoch  SEM panuje,  ako  som spomínal  vyššie,  názor
opačný. To by ešte stálo mohlo znieť ako výhovorka. SEM a jej členovia sú
aktívnou  zložkou  v rámci  ECAV,  to  si  uvedomujú  mnohí  respondenti,
s ktorými  sme  hovorili  pre  potreby  tejto  práce  a mnohí  z nich  sú  z radov
evanjelických farárov. Členovia SEM sú tí, ktorí zastupujú evanjelickú mládež
v zboroch,  pracujú  v zboroch  a sú  viditeľní.  To  je  nakoniec  hlavný  dôvod
tohoto zúženia. SEM reprezentuje aktívnu časť mladých evanjelikov.

Vo svojej práci ich budem označovať často ako SEM-áci. Napriek tomu, že
sa očividne jedna o slangový výraz, členovia SEM-u sa tak verejne označujú
a k tomuto výrazu sa hlásia. Neupriem im ho ani vo svoje práci.
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Kto sú SEM-áci? Na jednej strane sú to mladí ľudia, registrovaní v databáze
členov. Podľa stanov z roku 2003 je členom každý konfirmovaný člen ECAV,
ktorý  sa  zapíše  do  zoznamu  Miestneho  združenia.  Vekovo  je  členstvo
ohraničené od 13 do 30 rokov6. Veková  výnimka platí pre vedúcich mládeži,
oblastných vedúcich a funkcionárov SEM-u.

Pre potreby práce beriem SEM-ácku definíciu ako nosnú, zároveň je pre
mňa  okruh  SEM-ákov  širší.  Na  SEM  akcie  alebo  stretnutia  mládeže
registrovaných  v SEM-e  nechodia  len  príslušníci  ECAV,  mnohí  z nich
prekračujú  vekovú  hranicu,  alebo  nie  sú  konfirmovaní.  SEM  je  v týchto
veciach otvorený a necháva priestor  týmto ľuďom. Za zásadných pre moju
prácu považujem nie len oficiálnych členov7, napĺňajúcich literu stanov SEM-
u, ale  aj  sympatizantov,  či  ako účastníkov a členov mládeži,  alebo starších,
bývalých pracovníkov s mládežou. Dôležitý sú pre mňa tí,  ktorí sú vo svete
SEM-u.

SEM sa snaží o celoslovenské pôsobenie a mládeže sú roztrúsené po celom
Slovensku. Dalo by sa preto očakávať, že výsledky výskumu budú závisieť od
rôznej  krajovej  povahy,  ukážkovými  by  boli  rozdiely  medzi  Bratislavou
a Košicami.  Skúmanie  nebolo  schopné  pokryť  všetky  SEM-ácke  mládeže,
napriek tomu sa ukázalo, že skutočne existuje niečo, ako SEM-ácky svet a to je
to, čo moja diplomová práca chce predložiť. Dá sa očakávať, že závery tejto
práce budú platiť podobne ako v Bratislave, tak i trebárs vo Svidníku.

1.1.3 Odkedy - dokedy

Za tie dva roky, čo sa snažím všímať si dianie okolo evanjelickej mládeži,
v SEM-e sa zmenilo veľa vecí. SEM mení nie len ľudí vo funkciách, ale aj
celkové zameranie  a smerovanie.  Menia sa  drobnosti  aj  na rovine  radových
členov,  postoje,  myslenie.  SEM  zaznamenal  za  posledné  dva  roky  temer
polovičný úbytok registrovaných členov. Aj preto som sa rozhodol, že časové
ohraničenie bude tiež prísne. Vo svojej práci sa budem zaoberať svetom SEM-
u,  ktorý  je  tu  a  teraz.  Najďalej  do  minulosti  chcem  siahať  do  roku  2006
a z toho robiť obraz o terajšom stave,  a  to  len v prípade  časopisu Sem-text,
ktorý prestal vychádzať práve v roku 2006. Rovnako tak sa budem venovať
histórií  SEM-u  len  ako  ukážke  cesty  a vývoja  SEM-u  k dnešnému  stavu.
Dejiny  SEM-u  a informácie  z tejto  oblasti  sú  dôležité  predovšetkým  pre
pochopenie  momentálneho  vzťahu  s ECAV  a rozpoznaniu  vplyvov,  ktoré
vyformovali terajšiu podobu SEM-u. Kľúčové informácie, ktoré používam pre
túto prácu, sa pohybujú v rozmedzí dvoch rokov.

6  Stanovy SEM prijaté na Valnom zhromaždení SEM vo Zvolene 18.1.2003
7  Napríklad ja sám som vedúci mládeže, ktorá je registrovaná v SEM-e a už druhým rokom

nie som (omylom) členom SEM-u.
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1.2 Postup a materiál

Skúmanie života evanjelickej mládeže a jeho prejavov je práca podobná
skúmaniu  novej  náboženskej  skupiny.  Stojí  predovšetkým  na  terénnom
výskume,  ak  sa  to  dá  tak  nazvať,  na  kontakte  so  skupinou,  naslúchaní
a pozorovaní života skupiny. 

Pre  posúdenie  stavu  skupiny  som  zvolil  predovšetkým  kontakt
s elitami. Rozsah práce neumožňoval zaoberať sa jednotlivými mládežami po
Slovensku.  Pre  stav  SEM-u  a jeho  smerovanie,  predovšetkým  v otázkach
duchovných, je dôležitý názor elít,  teda vedenia SEM-u a vedúcich mládeží.
Opäť, nejde o výhovorku, ukazovalo sa pri výskume veľmi často, že názory elít
skutočne veľmi prirodzene prenikajú medzi radových členov. 

Problémom na  počiatku  tejto  práce  bol  zúfalý  nedostatok  materiálu.
Napriek tomu, že SEM je dobre etablovaná organizácia,  patriaca pod druhú
najväčšiu cirkev na Slovensku, je temer nemožné dostať sa k materiálu, ktorý
by  o jej  stave  referoval,  či  už  zvnútra  alebo  zvonka8.  Rovnako,  neviem
o žiadnej religionistickej štúdií, ktorá by sa venovala mnou skúmanému javu. 

Pretože  ide  o novú  organizáciu,  publikácie,  ktoré  sa  venujú  dejinám
ECAV, nový SEM nespomínajú.  Evanjelický posol z pod Tatier (hlásna trúba
ECAV) sa venuje dianiu v SEM- e asi tak málo, ako to len ide. Pretože SEM je
samostatné  občianske  združenie,  dokumenty  (väčšinu  z nich)  o vlastnej
činnosti neposiela do Bratislavy na Generálny biskupský úrad (GBÚ). Archív
GBÚ obsahuje len základné informácie o zmluvách a rokovaniach so SEM-om.
SEM toho  času  nevydáva  žiadne  periodikum.  SEM má  fungujúcu  centrálu
v Košiciach,  čo  nám  s Adamom  Gajdošom  dávalo  nádej  na  rýchle
zhromaždenie  potrebných  materiálov.  Ukázalo  sa,  že  SEM-áci  ignorujú
archivačnú činnosť9. Napríklad SEM sám pre seba robil štúdiu, o ktorej nám J.
Šimek, člen predsedníctva SEM-u, povedal, že zmizla10. Okrem toho niekedy
po roku 2000 v centrále SEM-u padol počítačový systém, a tak prišli aj o to
málo,  čo uchovali.  Šťastím bolo,  že materiály z terajšieho obdobia,  výročné
správy a podobne, boli mnohé buď úplne čerstvé, alebo, ako v prípade výročnej
správy za rok 2008, ešte ani neboli hotové (máj 2009!).V protiklade k tomuto
stála neuveriteľná ochota SEM-ákov zavaliť nás materiálom, ako to bolo len
možné. Omnoho problematickejšie, ako zásobenie sa materiálom o fungovaní,

8 Podľa posledných informácií,  toho času na bratislavskej  bohosloveckej  fakulte  niekto
robil čiastočný výskum týkajúci sa okrajovo SEM-u.

9 Túto  skutočnosť  Adam  Gajdoš  vyhodnocuje  ako  ukážkový  príklad  prebudeneckého
diskurzu, ktorý odmieta všetko formálne. 

10 rozhovor so Šimekom, na ktorý sa budem v tejto práci často odvolávať
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organizačnej  štruktúre  a činnosti  SEM-u,  bol  zháňanie  letákov,  spevníkov
a celkovo materiálu, ktorý pre svoje potreby vydávajú jednotlivé mládeže.

Súhrne: písomného materiálu, ktorý by priblížil svet SEM-u je žalostne
málo,  málo  nato,  aby sa z toho dali  vyvodiť  závery podporujúce  tézy tejto
práce.

Materiál, ktorý som nakoniec použil  pri vypracovaní tejto práce, som
zhromaždil sám, s Adamom Gajdošom, alebo Adam Gajdoš sám.

 Zvukové záznamy a ich prepisy kompletne prikladám na CD-ROM-e,
ktoré je súčasťou mojej  práce.  Odvolávam sa na ne ako zdroje s uvedením
mena konkrétneho súboru.

Niektoré kompletné prepisy zvukových záznamov sú súčasťou Prílohy.
Sú to tie,  ktoré sú potrebné pre vykreslenie problematiky a vyniknú len ako
celok (napr. stretnutia mládeže).

 
Rozhovory:  Sú  zásadným  zdrojom  informácií  pre  moju  prácu.

Respondenti hovoria o veciach, ku ktorým by sa inak nedalo dopátrať, preto im
prikladám  veľkú  váhu.  Sú  zásadné   pre  rekonštrukciu  dejín  SEM-u,
predovšetkým pre vznik SEM-u a jeho vývoj v deväťdesiatych rokoch. Ďalšou
oblasťou,  pre  ktorú  boli  rozhovory  nepostrádateľné,  bol  vzťah  SEM-
u a ECAV.  O tejto  téme  sa  nedá  naozaj  nikde  dočítať,  nekonfliktný
Evanjelický posol samozrejme mlčí, ale napriek tomu veľa sa o nej hovorí.

Medzi rozhovory radím aj zvukový záznam zo semináru Jana Vecana,
zakladateľa  SEM-u,  ktorý  sa  venoval  téme  mainstreamu  v dnešnom
kresťanstve,  podstatné pre túto prácu je,  že načrtol víziu práce so SEM-om
a jeho pochopenie a zaradenie sa do kresťanského kontextu na Slovensku.

Patrí  tu  rovnako  aj  osobná  korešpondencia  s predstaviteľmi  SEM-u,
ktorá čo-to poodhalila o riadení SEM-u.

Rozhovory sú zároveň výbornou ukážkou jazyka a to nie len v prípade
stretnutia  spoločenstva,  ale v, tak povediac,  bežnom živote.  Dobre sa v nich
ukazuje, ako oná zbožná mluva preniká aj do obyčajných výpovedí.

Z rozhovorov sme  robili  zvukový záznam a následne  ho prepisovali.
Kompletné prepisy v tejto práci neuvádzam ani neprikladám.

Mládeže – zvukové záznamy:   vyhotovil som dva zvukové záznamy
kompletného priebehu stretnutia mládeže, a to z košického zboru na jeseň roku
2008 a z bratislavského zboru na Legionárskej ulici koncom apríla 2009. Výber
nie je náhodný: Košice sú epicentrom diania v SEM-e, bratislavský zbor  zas
úzko spolupracuje s bohosloveckou fakultou. 

Okrem toho tu radím čiastočný záznam z priebehu stretnutia mládeže
v Dolnom Kubíne, kde prítomní mládežníci samostatne vypracovávali definície
teologických pojmov a následne ich prednášajú. 
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Tieto záznamy obsahujú väčšinu z toho, čo táto práca chce predložiť.
Zobrazujú  bohoslužobný  život,  jeho  formálnu  stránku,  ktorá  je  všeobecne
prijímaná po celom Slovensku. Ponúkajú ukážku jazyka rôznych SEM-ákov,
v modlitbách, v kázni, v svedectvách. Ukazujú pochopenie vlastnej zbožnosti
a teológiu.

Kompletné prepisy týchto záznamov sú v prílohe.

Kázne  –  zvukové  záznamy :  Predkladám  a spracovávam  dve
samostatné kázne, ktoré odzneli na konferencií SEM-u v novembri 2008. Jedna
z nich  je  koncipovaná  ako  evanjelizácia  s výzvou,  druhá  je  kázňou,  ktorá
odpovedá  téme  konferencie  a je  vlastne  súčasťou  seriálu  kázní,  ktoré  na
konferencií  odzneli.  Sú  pre  mňa  ukážkou teologického  myslenia  a dôrazov,
zároveň  ukážkou  formulovania  výpovedí  a jazyka.  Autormi  kázni  sú  Jozef
Šimek a Stano Gurka, ktorý obaja majú výrazné miesto v SEM-e, udávajú jeho
smerovanie  a sú  SEM-ákmi  chápaní  ako  autority,  obidvaja  vyštudovali
bohosloveckú fakultu v Bratislave, ani jeden však nepracuje ako farár v ECAV.

Ich kompletné prepisy sú v Prílohe.

„Svedectvá“:  Sú to prevažne rozhovory,  ale zásadným rozdielom od
hore  uvedených  rozhovorov  je  téma.  Tu  sme  sa  pýtali  priamo  na  príbeh
osobnej viery. Keďže takto položená otázka nie je SEM-ákovi cudzia11, dostali
sme  ucelenú  výpoveď,  príbeh,  ktoré  už  tradične  nesie  meno  svedectvo.
Reprezentujú myslenie a teológiu SEM-u, dá sa v nich vystopovať špecifický
jazyk. Vo svoje práci som použil svedectvá troch respondentov.

Prepisy neuvádzam v Prílohe.
Okrem týchto svedectiev, ktoré prebehli ako rozhovor, ešte pracujem so

svedectvami, ktoré som našiel na rôznych mládežníckych webových stránkach.

 Časopisy: Pre potreby tejto práce som spracoval tri ročníky týždenníka
Evanjelický  posol  z pod  Tatier (2007  až  2009).  Tento  časopis  chápem ako
reprezentanta  toho,  čo  sa  teraz  na  Slovensku  v kruhoch  ECAV  s obľubou
označuje  ako  „evanjelický  duch.“  Je  to  oficiálny  týždenník  ECAV  na
Slovensku, kde sa dianie ECAV môže dostať na papier. Všímal som si v ňom
predovšetkým témy  zaoberajúce sa evanjelickou mládežou a SEM-om.

  Časopis Sem-text, ktorý vychádzal ako mesačník, bol vlastne jediným
priamym  zdrojom,  ktorý  mohol  referovať  o živote  SEM-u,  pretože  to  bol
časopis,  ktorý  vydával  SEM,  bol  o SEM-ákoch  a pre  SEM-ákov.  Kvôli
finančnej  nepriazni  prestal  vychádzať  v roku 2006.  Pretože  rok  2005 je  už
mimo mnou skúmané obdobie, spracoval som len posledný ročník, ktorý však
budem brať i používať s rezervou, pretože predpokladám, že mohlo vo svete
SEM-u  dôjsť  k zmenám.  Pracovať  budem  teda  s tým,  čo  korešponduje

11 Tejto téme sa venujem v kapitole Svedectvo.
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s terajším  stavom.  Tento  časopis  bol  pre  mňa  zdrojom jazykových  ukážok
a čiastočne aj teológie.

Dotazník: Spolu  s Adamom  Gajdošom  sme  na  konferencií  SEM-u,
ktorá sa uskutočnila v zime roku 2008, predložili účastníkom nami vyhotovený
dotazník. Zo 125  prítomných nám vyplnený dotazník vrátilo 122 účastníkov
konferencie.  V tomto  dotazníku  nás  zaujímala  predovšetkým  otázka
príslušnosti SEM-ákov k ECAV a sebapochopenia ako evanjelika. Považujem
ho  za  dobrý  zdroj  a jeho  výsledky  sú  pre  mňa  dostatočne  reprezentujúce
myslenie  SEM-u.  Jeho  vyhodnoteniu  venujem  vo  svojej  práci  samostatnú
kapitolu.

 
Internet  ako  zdroj:  Výborným  zdrojom  ukážok  jazyka  a života

mladých evanjelikov je internet. Dnes už každá väčšia mládež na Slovensku
má svoju stránku a fórum, kde SEM-áci spolu komunikujú. Kvôli zachovaniu
anonymity budem odkazovať len na príslušnú stránku, z ktorej budem citovať.

 
Osobná  skúsenosť,  pozorovania  a rozhovory:  na  prvý  pohľad

nedôveryhodný zdroj, v skutočnosti pre túto prácu veľmi dôležitý. Za ten čas,
ktorý sa téme venujem, som videl mnoho stretnutí mládeží, komunikoval som s
radovými  členmi  i zodpovednými  osobami,  zborovými  farármi  a podobne,
zúčastnil  sa  konferencií  a festivalov,  jednoducho snažil  som sa žiť  životom
SEM-u  a SEM-áka.  Tieto  skúsenosti,  na  rozdiel  od  predošlých  uvedených
materiálov  a ich  zdrojov,  nemajú  písomnú  alebo  zvukovú  podobu,  len
čiastočne som si z nich robil poznámky. V prípade použitia informácia z tohto
nedôveryhodného zdroja,   v práci  na to  zreteľne  upozorním.  Tento  zdroj  je
rozpoznateľný  aj  tak,  že  budú  uvedené  mená  respondentov  alebo  udalosti,
ktoré  nepatria  pod  hore  uvedené  záznamy  alebo  záznamy,  ktoré  obsahuje
Príloha.

V prípade  tohto  „zdroja“  dáva  prehlásenie  na  začiatku  tejto  práce
o dôveryhodnosti skutočne zmysel. Pri používaní svojich pozorovaní sa snažím
byť obozretný a kritický (predovšetkým sám k sebe).

1.3 Možný prínos

Samotná téma práce sa mi zdá dostatočné zaujímavá na to, aby bola
skúmaná.  Počas  skúmania  sa  však  ukázalo,  že  táto  práce  môže  poskytnúť
odpovede,  ktoré  si  vyžadujú  nadhľad.  Tie  môžu  byť  prínosom  v týchto
oblastiach:
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 -  pre  SEM:   Skrátenú  verziu  tejto  práce  predložím  predsedníctvu
SEM-u.  Pre  SEM  bude  kľúčové  predovšetkým  poznatky,  ktoré  referujú  o
očakávaniach členov od svojej materskej organizácie. Táto práca teda čiastočne
supluje ankety, ktoré SEM zbieral v minulosti.

-  pre  komunikáciu  s ECAV:  Ako  práca  ukazuje,  medzi  SEM-om
a domovskou evanjelickou cirkvou panovalo hlavne v deväťdesiatych rokoch
napätie, ktorého stopy sú dodnes viditeľné. Táto práca objasňuje veci, ktoré sú
inak skôr na úrovni klebiet, a môže prispieť k vzájomnému pochopeniu ECAV
a SEM-u.

Jedným z boľavých miest vzťahov, ktorý vychádza zo strany ECAV, je
podozrenie  zo  „sektárstva“  na  strane  SEM-u,  separatistických  snáh  a
fundamentalizmu, v ktorého očiach „ostatní“ sú „tí zlí“, teda javu vzniku sekty
v  cirkvi12.  Táto  práca  nakoniec  je  schopná  ukázať,  že  takáto  obava  je
neopodstatnená. 

- v českom prostredí:  Ako  som už  spomínal,  táto  práca  vlastne  je
súhrnom toho, o čom by sa dalo povedať, že - na Slovensku - sa vie, alebo skôr
tuší. Okrem toho, že cieľom práce je takéto domnienky potvrdiť alebo vyvrátiť,
pre  české  prostredie,  do  ktorého  diplomové  prácu  predkladám,  môže  byť
obohatením  o poznanie  špecifického  náboženského  hnutia.  To  môže  byť
neskôr zaradené a porovnávané v rámci českej náboženskej scény.

1.4. Práca Adama Gajdoša

Podľa mojich informácií sa jedná o poslednú väčšiu štúdiu zameranú na
prostredie SEM-u. Nesie meno  Proti prúdu. Archeológia diskurzu prebudenia
mládeže  v Evanjelickej  cirkvi  augsburského  vyznania  a bola  predložená  ako
bakalárska práca na Fakulte sociálních věd UK v máji roku 2008.

Uvádzam ju tu preto, lebo s Adamom Gajdošom sme nielen spoločne
zhromažďovali materiál a o téme diskutovali, ale jeho práca zároveň môže byť
vymedzením a rozlišovadlom pre moju prácu.

Adam Gajdoš,  z pozície  sociologickej  sa venuje predovšetkým stretu
dvoch  diskurzov,  ako  sám píše  „nového  a starého“  sveta.  Kostrou  práce  je
Foucaultov  koncept  diskurzu ako slov a vecí,  ktorým som spomínal  vyššie.
Prevažne skrz rozhovory konštruuje diskurz evanjelickej mládeže a ukazuje na
stret s diskurzom ECAV. V tom je jeho práca výstižná a veľmi pekne popisná. 

Vo  svojej  práci  sa  predovšetkým  hlási  k tomu,  že  dnešná  podoba
evanjelickej  mládeže,  v jeho  prípade  vlastne  tiež  SEM-u,  vykazuje  znaky
prebudeneckých  hnutí13 a svoje  zdroje  čerpá  z pietizmu,  tak  ako  bol  na

12  Vojtíšek, 2005, str. 141

20



Slovensko importovaný zo Sliezska14. Pre neho je podstatné vidieť tieto dejiny
a vývoj, aby bol schopný vytvoriť obraz diskurzu do zrozumiteľnej podoby.

Adam  Gajdoš  pracuje  s tým,  že  SEM  prijal  pietistickú  tradíciu  a je
vlastne  prebudeneckým hnutím vo vnútri  cikrvi  ako samozrejmú vec,  ktorú
čiastočne podopiera. Úlohou mojej práce bude túto „samozrejmosť“ potvrdiť
a zdokumentovať, aby obraz bol nie len zrozumiteľný, ale aj uveriteľný. Mojim
zámerom je  tiež  vyčistiť  pole  nejasných pojmov:  Adam Gajdoš  operuje  so
slovami  „charizmatický“  a „prebudenecký“  bez  presnejšieho  určenia
významov  a rozsahu  týchto  slov.  Ako  som  už  spomínal,  moja  práca  chce
ukázať  predpokladanú  súvislosť  s evanjelikálnym  svetom,  či  taká  naozaj  je
a ako vyzerá. Jedným zo sporných bodov, na ktoré vo svojej práci nadväzujem,
je deklarované vyhraňovanie sa mládežníkov voči ECAV15, ktoré by som chcel
podrobiť skúmaniu, už len preto, že sa jedná o nanajvýš citlivý bod. 

Základným rozdielom medzi týmito dvomi prácami, že moja práca sa
zameriava  na  prejavy,  ich  obsah  a ich  podobu,  ktoré  potom  radí  do
evanjelikálneho rámca, alebo sa tam svojou povahou automaticky radia. Toto
nebolo cieľom práca Adama Gajdoša, ktorý chcel predovšetkým postaviť proti
sebe diskurz prebudeneckého charakteru, ktorý patri k SEM-u a diskurz ECAV
a ukázať na ich vzájomný stret. Moja práca rovnako hovorí o strete, prvoradý
však pre ňu je popis, foucaultovsky povedané,  SEM-áckeho diskurzu a jeho
vyhodnotenie. Venuje sa spomínaným šibboletom a jej prínos je predovšetkým
v popise prejavov religiozity evanjelických mládežníkov.

S Adamom  Gajdošom  zdieľame  materiál  z terénneho  výskumu,  ako
som  už  spomínal  v  úvode.  Vo  svojej  pracuje  predovšetkým  s rozhovormi.
Materiál som oproti  jeho práci rozšíril prevažne o záznamy priebehu mládeží,
ktorým  sa  vo  svojej  práci  nevenuje.  Pri  spracovaní  niektorých  materiálov
(hlavne dotazníka zo SEM konferencie) aj po odovzdaní mi výdatne pomáhal,
o téme sme naďalej  hovorili  a Adam Gajdoš stále  uvažuje o návrate  k téme
v diplomovej práci.

13 Gajdoš,  Adam: Proti  prúdu.  Archeológia  diskurzu prebudenia  mládeže v Evanjelickej
cirkvi  augsburského  vyznania.  Praha:  Univerzita  Karlova,  Fakulta  sociálnich  věd,  katedra
sociologie, 2008, 93s, vedúcá práce: Mgr. Barbora Spálová, str. 9

14 Gajdoš, 2008, str. 23
15 Gajdoš, 2008, str. 45
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2. Evanjelikalizmus, pietizmus a iné škatuľky

Veľmi prirodzene: aby som mohol ukazovať na znaky SEM-u a priraďovať
im  predikát  „evanjelikálne“,  potrebujem  to  „evanjelikálne“  a jeho  znaky
poznať.  V tejto  časti  čiastočne  načrtnem  porozumenie  tomu,  čo  je  to
evanjelikalizmus  a evanjelikálny  svet  v miere,  ktorá  je  potrebná  pre  tému
práce.  Pri skúmanie SEM-u sa nevyhnem aj ďalšiemu mierne hmlistému slovu
a to  je  fundamentalizmus,  pretože  mnohé  znaky  správania  sa  SEM-ákov
odkazujú práve týmto smerom.

2.1 Fundamentalizmus

Na úvod treba spomenúť debatu o evanjelikalizme a fundamentalizme ako
vzájomne sa prekrývajúcich pojmoch. Fundamentalizmus už na prvé počutie
má určitý nádych nadávky, stojac tak trochu ako predstupeň fanatizmu. Takto
ho  chápeme  v určitom  kontexte,  hlavne  pokiaľ  sme  s  fundamentalizmom
stretli,  či  ako vlastným alebo v našom okolí.  James  Barr  to popisuje  veľmi
presne, keď hovorí že príslušníci evanjelikálnych cirkví o sebe nebudú hovoriť,
že  sú  fundamentalisti16.  Fanatik  o sebe  nepovie,  že  je  fanatik.  A takisto
fundamentalista o sebe nepovie, že je fundamentalista, čo vlastne ukazuje na
pejoratívny rozmer tohto označenia. Jeho práca Escaping from fundamentalism
je predovšetkým kritikou evanjelikálneho sveta, a snáď aj v tomto duchu často
krát  sa  mu  kryje  evanjelikálne  a fundamentalistické17,  kde  vlastne  ono
fundamentalistické je objektom kritiky.

V tejto  práci  budem  so  slovom  fundamentalizmus  pracovať  nie  ako
s hnutím, ktoré má zakotvenie v dejinách, ale ako s prístupom, predovšetkým
k Biblí, učeniu a etike. Ako prístup, ale samozrejme so zameraním na iné ciele
alebo objekty, vlastne sa dá nájsť aj v isláme18.

Fundamenatlimzmus, ako hnutie a zároveň prístup dostal svoje meno podľa
publikácie  pod menom  The Fundamentals:  A Testimony to  the Truth, ktorá
prvý krát vyšla v roku 191019. Jej zásady, ktoré predkladá veriacim, vystihujú
fundamentalizmus zároveň ako prístup. Je koncipovaný ako súhrn toho, o čom
sa nemá pochybovať. Tým je: Písmo je Slovo božie, božskosť Ježišova,  jeho

16 Barr, James, Escaping from fundamentalism, London: SCM press Ltd 1984, , str.151 
17 Barr, 1984, str. 6, str. 156
18 Marsde George M., Fundamentalism and American Culture, Oxford: Oxford university

press 1980, str. 227
19 Dictionary of fundamental theology, New York: Crossroads 1994, str. 320
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panenské  počatie,  zázraky,  vzkriesenie  z mŕtvych,  budúci  návrat  Kristov,
závažnosť hriechu a spasenie vierou20. 

Tieto body by podpísal snáď každý priemerný luterán, skutočným rozdielom
je predovšetkým nasadenie, s akým sa veriaci do spomínaných bodov vkladá,
verí im a podľa nich koná21. Ich dôsledným preňatím je aktívny zápal pre misiu
a sociálnu  činnosť (ale  nie  v oblasti  politiky  alebo sociálnej  spravodlivosti),
osobné naviazanie na Spasiteľa Ježiša Krista a striktné dodržovanie Písma22.

Ak by sme hľadali šibbolet fundamentalizmu, tak by ním bolo práve Písmo.
Aj  v obecnom  porozumení  je   fundamentalizmus  predovšetkým  prístup
k Biblii. Dodnes je práve doslovne chápanie a prísne lpnutie na Písme tým, čo
oddeľuje  fundamentalistu  od  bežného  evanjelikála23.  V čase,  kedy  sa  aj
v cirkevných kruhoch začína presadzovať historicko-kritické chápanie výkladu
Biblie, bol fundamentalizmus odpoveďou presne opačným smerom. Povedať,
že  by  čítal  Bibliu  doslovne  sa  nedá,  ale  napr.  drží  fakticitu  naratív24,
neomylnosť  v oblastiach  vedy  a histórie,  viery  a  učenia25.  Jeho  zásadou  je
inšpirovanosť  Písma.  Takýto  prístup  k Biblií  so  sebou  nesie  jej  pravidelné
čítanie so štúdium a jej prísne dodržiavanie.  

Držanie  Biblickej  pravdy  ako  vedeckej  a historickej  pravdy  samozrejme
bolo v rozpore s konvenčnou vedou. Tá v nich vyvolávala odpor (pochopiteľne
evolučná  teória)  a nútila  k určitému odstupu,  čo  George  M. Marsde  uvádza
výrokom: „Radšej budem blízko Bohu, ako poznať vzdialenosť hviezd.“26, čo
však dopĺňa tým, že o vedu nestratili záujem. Je to dodnes dobre viditeľné, že
práve z fundamentalistických kruhov vychádzajú rôzne publikácie  o evolúcii
a jej zlučiteľnosti s Biblickým (doslovne prejatým) príbehom a fyzikálne práce
o stvorení sveta za sedem dní (v zmysle 7x24 hodín) a im podobné27.

Okrem týchto znakov je pre fundamentalizmus príznačné aj sebavedomie,
v ktorom sami seba nazerajú ako obrodné a „to správne“ hnutie pre skazený
a zlý  svet  a cirkev.  Sami  seba  vidia  ako  to  pokračovanie  línie,  ktorá  drží
evanjelium pri živote a ktorá cez reformáciu ide až k cirkvi apoštolov28, James

20  Podobné princíp,  s hlavným rozdielom s dôrazom na sviatostiach,  prinieslo už v 19.
storočí hnutie pod menom Holiness.

21 Tu sa znova ukazuje, že dôležité pre skúmanie nie je len čo, ale aj ako, v akej miere.
22 Dictionary of fundamental theology, 1994, str. 320
23 Blackwellova  encyklopedie  moderního  křesťanského  myšlení  ,  Praha:  Návrat  domů

2001, str. 158
24 Dictionary of fundamental theology, 1994, str. 320
25 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 157
26 Marsde, 1980, str. 212
27 Takéto práce sú nedeliteľnou súčasťou knižnice SEM-ákov a ponuky kníhkupectva SEM-

u.
28 Barr, 1984 str.148
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Barr hovorí, že fundamentalizmus v sebe nesie presvedčenie, že je stelesnením
Biblie29.

Z tohto presvedčenia veľmi prirodzene plynie vzťah ku tradičným, „starým“
cirkviam alebo denomináciam, v ktorých sa fundamentalizmus rodil. Pretože sa
fundamentalizmus chápe ako opätovná reformácia, oživenie strnulého, tak to,
čo  na  jeho  naliehavú  výzvu  po  oživení  nereaguje,  odmieta.  Preto
fundamentalizmus má o tradičným cirkviach značne nízku mienku30.

Súhrnne: Fundamentalizmus, ako prístup v kresťanskom kontexte, chápem
predovšetkým vo vzťahu Písmu a jeho zvesti, ktorú berie nadmieru a nekriticky
vážne. Z toho vyplýva faktické, takmer doslovné čítanie a dodržiavanie Biblie,
vzťah k vede,  vyplýva z neho aj určité presvedčenie „nositeľa Pravdy“. 

Tieto  spomínané  znaky  sú  len  čiastočným  popisom  toho,  čo  je  to
fundamentalimzus  ako  prístup,  zároveň  vystihujú  jeho  podstatu.  Uvádzam
tieto  konkrétne  práve  preto,  že  mnohé   znaky  sa  dajú  vystopovať  v SEM-
áckom prostredí. 

Fundamentalizmus ako hnutie so špecifickým prístupom je znakom omnoho
širšieho  sveta,  ktorým  je  evanjelikalizmus.  Správne  by  bolo  možno  preto
hovoriť  o evanjelikálnom  fundamentalizme,  pretože  tým  ho  zaradíme  do
kontextu,  v ktorom  ho  potrebujeme  chápať.  Zároveň  však  platí,  že
fundamentalizmus nie je nutným znakom evanjelikalizmu, dokonca práve on je
delítkom vo vnútri evanjelikálnych cirkví, čo sa dá vidieť práve na baptistickej
alebo metodistickej cirkvi, ktorú vzťah k fundamentalizmus ešte pred druhou
svetou vojnou vnútorne  delil31 a mnohé  z nich si  od fundamentalizmu držia
odstup.

2.2 Pietizmus

Na  vstup  do  problematiky  evanjelikalizmu  je  dobré  ukázať  na  jeho
myšlienkový  základ,  ktorý  čerpá  z hnutí  pietizmu,  puritanizmu  a rôznych
prebudeneckých hnutí32.  Najzaujímavejšie  pre túto  prácu je  všímať si  práve
pietizmus, ktorý mal  svoje pevné zasadanie v luteránskej  cirkvi a dodnes na
neho istá časť cirkvi naväzuje. Táto práca chce ukázať, že v ECAV je to práve
SEM.

Pietizmus  môžeme  vidieť  ako  negatívne  vymedzenie  sa  voči  stavu
v luteránskej cirkvi. Približne sto rokov po reformácii, čo sú vlastne tri až štyri

29 Barr, 1984 str. 157
30 Barr, 1984 str. 151
31 Dictionary of fundamental theology, 1994 str. 320
32 Dictionary of fundamental theology, 1994, str. 17
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generácie,  dochádza  k oslabeniu  nadšenia  a náboja  v luteránskej  cirkvi33.
Hnutie, na čele s Jakubom Spenerom, poukazovalo na strnulosť, formalizmus a
šablónovitosť luteránskej cirkvi a stratu života a životaschopnosti  Lutherovej
reformácie34. Spener tento stav považoval za hriešny, diabolský, keď hovorí, že
mučenie kresťanov už nie je zjavné ale deje sa vo vnútri cirkvi, a ako hovorí,
diabol pracuje v cirkvi so zlatom a svetskou slávou. Takáto cirkev je pre neho
vyslovene nebezpečná35. 

Pietizmus je v tomto zmysle v rade s ďalšími obrodnými hnutiami, ktoré sa
snažia  o  „spiritual  purification“36,  ako  bolo  napríklad  prebudenecké  hnutie
okolo Wesleyho, hnutie  Holiness,   a vlastne aj hnutie fundamentalizmu, ktoré
odmietajú  strnulosť  a formalizmus  a kladú  naproti  tomu  živosť,  nadšenie
a nasadenie.  Zásadným  rozdielom  pietizmu  od  spomínaných,  je  vzťah
k materskej cirkvi. Samotný Spener mal vážnu úctu k Lutherovi37, a situáciu
v cirkvi chápal aj ako ujmu na zvesti reformácie.  V jeho pláne nebola odluka a
zakladanie novej cirkvi ale obnova a obživa v rámci luteránskej cirkvi.

Ďalšou podobnosťou týchto hnutí je, že v zásade nebojujú proti teológii, ale
proti zformalizovaniu viery a ochablosti cirkvi38. Do teológie, zaiste, prinášajú
určité inovácie, ale nie je to jadrom ich činnosti.

Pietizmus vzniká síce ako reakcia, odpor a vymedzenie, ale jeho podstatu
tvorí to, čo prináša a kladie. Tým je, predovšetkým a jasne, zosobnenie viery
a náboženského  života.  Keď  Hegel  hovorí  o Lutherovej  zásluhe,  ktorou  je
zvnútornenie  viery,  o to  viac to  platí  pre  Spenera  a pietizmus,  ktorí  osobnú
vieru  chápali  práve  ako  oné  oživenie  strnulej  a formalizovanej  viery.
Vystihujúci  je  Spenerov  postoj,  keď  hovorí,  že  sa  snaží  hľadať  opravdové
kresťanstvo a tým nie je len morálny život a manifestovanie názorov39. Mimo
etiku a vierouku teda kladie niečo ťažko popísateľné a tým je osobná zbožnosť,
ktorá  vlastne  dala  hnutiu  meno.  Jej  základom  je  osobné  prežitie  stretu  a
stretávania sa s Kristom. Vymedzenie sa voči formalizmu a uloženie „správnej
cesty“  ukazuje  časť,  kedy hovorí  o počúvaní  Slova,  čo  sa podľa  neho deje
preto,  že  ľudia  sú  k tomu  vedení,  výchovou,  okolím,  cirkevnou  autoritou.

33 Vojtíšek takýto stav popisuje ako bežný jav v prípade nových náboženských hnutí, kedy
už druhá generácia oslabuje radikalizmus a nadšenie prvej, ustupujú extrémne, často bojové
a separatistické nálady a dochádza k denominalizácii. Vojtíšek, 2005, str. 62

34 Rahner,  Karl,  Vorgrimler,Herbert,  Teologický slovník,  Praha:  Zvon,  České  katolické
nakladatelství, 1996, str. 239

35 Spener, Philip Jacob, Pia Desideria, Philadelphia: Fortress press,  1964, str. 40 - 41
36 Dictionary of fundamental theology, 1994,, str. 177
37 Vo svojom diele  Pia Desideria hovorí  len  „náš  milý Luther“  a hovorí  o ňom ako o

„požehnanom nástroji Božom“. Spener, 1964, str. 40
38 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 157
39 Spener, 1964, str. 45
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Spener predkladá naproti tomu ideálny stav, kedy človek počúva Slovo hlavne
preto, že ho osobne zasahuje a preto ho aj vyhľadáva40.

Pre  pietizmus  a jeho  prístup  sú  teda  typické   –  negatívne  –  odpor  voči
formalizmu a – pozitívne – osobná zbožnosť a zosobnenie viery. 

Toto  zosobnenie  sa  týkalo  nie  len  modlitieb,  domáceho  čítania  Biblie,
výrazného zapojenia laikov do cirkevného života, čo všetko sú zásadné znaky
pietistického  prístupu41,  ale  prinieslo  hlavne  bod  sporu,  ktorý  bol  hlavne
v strete s tradičnou cirkvou rozhodujúci, a tým je dôraz na osobné obrátenie42.
Opäť sa tu dá vidieť, že rozdielnosť spočíva predovšetkým v miere, akou sa
daná  vec  posudzuje.  Aj  konfirmačná  príručka  ECAV  hovorí,  že  osobným
rozhodnutím a priznaním sa dovršuje akt konfirmácie a krst43. Pre hnutia, ktoré
z pietizmu  dôraz  na  osobnú konverziu  prevzali,  má  bod obrátenie  výsostné
postavenie  a veriaci  s k nemu  vracia  ako  k záchytnému  bodu.  Toto  osobné
rozhodnutie je vlastne zdrojom angažovanosti veriaceho44, „zápalu pre vec“. Je
zaiste zaujímavé si všimnúť, že dôraz na osobné rozhodnutie a jeho zasadenie
do konkrétneho  momentu  nie  je  čisto  kresťanská  záležitosť,  ale  je  znakom
mnohých  nových  náboženských  hnutí.  V týchto  prípadoch  je  dôraz  na
náhlosť45, s tým, že osobno sa berie ako samozrejmá vec. Príspevkom pietizmu
do sveta  kresťanstva  bol  vo  veci  konverzie  práve  dôraz  na osobné prežitie
obrátenia,  z vlastnej  vôle,  podobne ako  Spener  uvádza  v prípade  prijímania
Slova: nie preto, že ma tak naučili, ale preto, lebo to tak v sebe mám.

2.3 Evanjelikalizmus

To,  čomu  dnes  rozumieme  pod  evanjelikalizmom,  v sebe  nesie  mnohé
prvky  z tradície  spomínaného  pietizmu.  Evanjelikalizmus  je  veľmi  široký
a pestrý svet a aj preto urobiť si obraz o ňom je v zásade hrubo generalizujúce.
Aj keď je to široký pojem, sme schopní menovať spoločné znaky,  ktoré ho
viac-menej charakterizujú.

Samotné  slovo  evanjelikálne,  ako  adjektívum,  je  veľmi  ošemetné.
V angličtine  evangelical   by  sme  ešte  stále  mohli  preložiť  tak  dobre
evanjelický ako aj evanjelikálny. To napr. ukazuje preklad do angličtiny mena
nemeckej  luteránskej  a unionovanej  cirkvi  Evangelische  Kirche  in
Deutschland,  ktorý  znie  Evangelical  church  in  Germany46.  Ak  by  sme

40 Spener, 1964,str. 63
41 Malá encyklopedie evangelických církví 2008, str. 110
42 Rahner – Vorglimer,  1996, str. 239
43 Hvožďara, Miroslav, Verim a sľubujem, Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1997, str. 108
44 Malá encyklopedie evangelických církví, 2008, str.56
45 Vojtíšek, 2005, str. 50
46 http://www.ekd.de/
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nepoznali  kontext  onej  cirkvi,  ľahko by sme mohli  hovoriť  o evanjelikálnej
nemeckej cirkvi. Uvedomujúc si tento možný zmätok, v prípade luteránskych
alebo  reformovaných  cirkví,  ktorá  sa  potrebujú  od  nálepky  evanjelikálna
dištancovať47, v preklade do angličtiny sa používa výraz protestant48. Omnoho
väčšia  istota,  ktorým  smerom  sa  ukazuje,  platí  pre  slovo  evangelicalism,
evanjelikalizmus¸ kedy sa jasne hovorí o určitom hnutí a tradícii.

Spôsobom,  akým  evanjelikalizmus  v tejto  práci  chápem,  načrtol  Pavel
Filipi,  keď hovorí o evanjelikalizme ako o „označení orientace anebo pozice
vevnitř  evangelických  církví“49.  Označenie  evanjelické  cirkvi  je  v tomto
zmysle vlastne zastrešujúci výraz pre protestant aj evangelical (teraz v zmysle
evanjelikálna). Podstatné  je,  podobne  ako  v prípade  fundamentalizmu,  že
môžeme  evanjelikalizmus  chápať  ako prístup.  Pre  túto  prácu  je  to  zásadne
pochopenie,  pretože sa zameriavam na znaky evanjelikalizmu,  ktoré sa dajú
nájsť v živote SEM-u.

Evanjelikalizmus  je  nadkonfesijné,  medzinárodné  hnutie50.  Spoločenstvá,
denominácie  a cirkvi  majú  ochotu  navzájom  spolupracovať51.  Jeho
myšlienkový  základ  tvorí  predovšetkým  odkaz  pietizmu  a rôznych
radikalizujúcich a prebudeneckých hnutí52. Práve tento odkaz hnutí, ktorým šlo
predovšetkým  o obnovu,  o radikalizáciu  a očistu,  dal  podobu  dnešnému
evanjelikalizmu. Prejavom týchto hnutí bolo  nadšenie a odovzdanie sa svojmu
obnovnému poslaniu a zdá sa, že tieto vlastnosť si evanjelikalizmus  drží. Dali
by sa teda povedať, že pre evanjelikalizmus bude zásadný motív obnovy – či
osobnej, alebo obnovy cirkvi. Stálo by za preskúmanie, prečo uvádzané znaky
evanjelikalizmu, sa vlastne prekrývajú zo znakmi (samozrejme, nie všetkými)
nových náboženských hnutí alebo denominácií, ako ich uvádza napr. Vojtíšek:
náhla  konverzia,  nadšenie,  blížiaci  sa  koniec  sveta,  sociálna  identita,
charizmatickí vodcovia a podobne53. Tieto znaky by sme napr. k evanjelickej
cirkvi  na  Slovensku  nepriradili.  Nesmelo  vyslovujem  domnienku,  že  je  to
práve  vďaka  pretrvávajúcej  potrebe  vnútornej  obnovy  jednotlivcov
a spoločenstva,  čo  vlastne  odpovedá  Vojtíškovej  predstave  opätovnej
radikalizácie  hnutia.  To vlastne  robí  „novými“  evanjelikálne  spoločenstvá  a

47 Nutne  z toho plynie  dojem,  že  tieto dve  strany sa  potrebujú  navzájom odlíšiť,  že je
oprávnený dôvod na to, aby aj v skutočnosti boli odlíšené.

48  Tak napríklad je Evangelická teologická fakulta je Protestant theological faculty.
49 Filipi,  Pavel,  Malá  encyklopedie  evangelických  církví,  ,  Nakladatelství  Libri,  Praha

2008, str. 56
50 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 125
51 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 125 .Tak napr.

spolupracuje SEM s rôznymi cirkvami na Slovensku (Cirkev Bratská, Apoštolská cirkev) na
príprave podujatí a akcií.

52 Malá encyklopedie evangelických církví 2008 2008, str. 56
53 Vojtíšek, 2005, str. 48 – 60. Tieto znaky si všimneme aj na SEM-e.
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cirkvi.  Evanjelikalizmus  nie  je  „náboženské  hnutie“  ale  zastrešujúci  pojem,
ktorý v sebe zahŕňa určité  znaky.  To, že tieto znaky,  sú podobné správaniu
ľubovoľného,  jednotlivého nového hnutia,  ešte  veľa neznamená.  Dôležitá  je
však skutočnosť,  že práve pod hlavičkou evanjelikálneho vznikajú  neustále
nové  spoločenstva  a  „cirkvi“.  Práve  to  vyhodnocujem  ako  onú  potrebu
radikalizácie, obnovy a preto ju radím k jedným so znakov evanjelikalizmu. 

Obľúbená kniha Marka Shawa:  Deset významných idejí  církevných dějin:
Kořeny evangelikálních tradic  nie lenže ukazuje na zdroje, z ktorých dnešný
evanjelikalizmus  čerpá,  ale  vlastne  aj  vymenováva  znaky  typické  pre
evanjelikalizmus.  Stačí  si  pozrieť  obsah  a názvy  kapitol.  Sú  to  tieto:  Vize
Pravdy (Lutherova teologie kříže), Vize spirituality, Vize jednoty,  Vize jistoty
spásy (model obrácení a jistoty spásy), Vize uctívání, Vize obnovy (teologie
probuzení), Vize růstu (koncept učednictví), Vize pro stracené (model mise),
Vize spravedlnosti (model křesťanske sociální akce), Vize společenství54.

Svoje meno, takisto ako evanjelické cirkvi, hnutie dostalo zo svojho dôrazu
na evanjelium. James Barr vo svojej kritike hovorí, že zdôrazňovanie evanjelia
-  radostnej  zvesti  (Gospel),  je  pre  evanjelikálne  prostredie  a jeho
fundamentalistické odnože naprosto zásadné, kedy sa optikou evanjelia vlastne,
často nekriticky a selektívne číta Biblia55. Evanjelium v tomto pochopení ma
svoje  vyvrcholenie  v zástupnej  obeti  Ježiša  Krista.  Na  to  človek  reaguje
osobným prijatím a rozhodnutím56.  Nejde o skutočnosť,  ktorá  by sa človeka
mala  týkať  len  na  rovine  vedomosti,  naopak,  evanjelikalizmus  zdôrazňuje
rozmer osobného prežívania. 

Osobné prežívanie má následne podnecovať k činnosti, a to predovšetkým
misijnej, ktorá je pre evanjelikalizmus príznačná. Evanjelikalizmus zdôrazňuje
naliehavosť evanjelizácie, častokrát v spojení s blížiacim sa koncom sveta57.

Osobné prijatie zvesti o zástupnej obeti má vo veriacom vybudovať istotu
spasenia58.  Na  nej  sa  láme  mnohé,  je  prirodzené  ju  držať  a viaže  s k bodu
konverzie59.

James  Barr  upozorňuje,  že  evanjelikálne  (znova  v zmysle  naviazania  na
fundamentalizmus) sebavedomie je často neopodstatnené a evanjelikálom často
chýba  vzdelanie  a sčítanosť  vo  veciach,  s ktorými  často  pracujú  v rámci
náboženského života60. V tejto súvislosti sa dá hovoriť o skutočnosti, že osobné

54 Shaw, Mark, Deset významných idejí církevných dějin: Kořeny evangelikální tradice,
Praha: Centrum pro studie demokracie a kultury, 2001 

55 Barr, 1984, str. 158
56 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001,, str. 125
57 Dictionary of fundamental theology, 1994, str. 178
58 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 126
59 Keď som bol na prijímacom pohovore na bystrickej evanjelikálnej teológii, prvú otázku,

ktorú mi prijímacia komisia položila, bola: „Bratu, máte takú istotu spasenia v srdci?“
60 Barr, 1984, str. 148
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stretnutie  so  Spasiteľom  podnecuje   aktivizmus,  ktorý  hlavne  v minulosti
postrádal  hlbšiu  myšlienkovú  reflexiu61.  Pre  evanjelikálne  prostredie  budú
podstatné prevažne tie teologické otázky,  ktoré sa nejakým spôsobom viažu
k praktickému  životu62.  Celkovo  tento  prístup  k vzdelaniu,  hlavne  v oblasti
teológie  sa  dá  vidieť  na  rôznych  evanjelikálnych  inštitútoch  a školách,  kde
napr. v rámci vyučovanej biblistiky má prím praktická znalosť Písma63. Takéto
posúdenie  stavu  evanjelikalizmu  je  samozrejme  veľmi  hrubo  a tak  trochu
deformatívne zovšeobecňujúce.

Teologicky,  síce  často  nereflektovane,  sa  vlastne  odvolávaju  na  učenie
reformácie. Za všetko by sa dal spomenúť princíp sola gratia, sola fide, sola
Scriptura, ktoré stoja v jadre evanjelikálnych cirkví64,  ku ktorému sa pridávajú
teologické momenty z dejín evanjelikálného hnutia, tak ako ich uvádza napr.
zmienený Mark Shaw.

Spomínané  Písmo  nestojí  len  ako  zdroj  informácie  o evanjeliu,  ale  ako
autorita  pre  život  veriacich.65 Prístup  k nemu  závisí  od  rôznych  okolností
a podľa  neho  sa  vlastne  v rámci  evanjelikalizmu  dajú  odlišovať
fundamentalistické tendencie.

Napriek  dôrazu  na  osobno,  bohoslužobný   život  spoločenstva  má
v evanjelikálnom prostredí svojej pevné miesto. Drží sa klasicky kázeň Slova
a dôraz sa kladie na fellowship of love, teda tradičnú liturgickú časť koinonia66.
Je bežné, že presahuje rámec bohoslužieb a v našom prostredí  ju poznáme pod
menom zdieľanie sa. 

Pretože v jadre evanjelikalizmu stojí predovšetkým napojenie na evanjelium
a jeho  nesenie  a formalizmus  je  tradičný  nepriateľ,  je  badateľná  tendencia
neviazania  sa  na  inštitúcie,  akou  je  konkrétna  cirkev67.  Konfesijné  poňatie
cirkvi  je  druhoradé,  prvoradé  je  evanjelium.  Aj  preto  rastie  v rámci
evanjelikálneho sveta toľko nových spoločenstiev: obnova a čistota evanjelia
stoja v popredí (v ideálnom prípade). Tradícia zakladania nových spoločenstiev
a ich  denomizácia  je  vlastne  tradične  zakotvená  v dejinách  evanjelikalizmu.
Väčšina nových a prebudeneckých hnutí tak trochu ako side effect vytvorila aj
nové  cirkvi  a spoločenstvá,  ktoré  sa  aj  inštitucionálne  vymedzili  voči
tradičným materským cirkvám.

Ak by sa dal popis evanjelikalizmu nejako zhrnúť, tak potom v jeho centre
by stálo evanjelium, ktoré svojou naliehavosťou zasahuje človeka osobne. Pre

61 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 125
62 Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, 2001, str. 128
63 tak napríklad Katedra evanjelikálnej  teológie a misie Pedagogickej  fakulty Univerzity

Mateja Bella v Banskej Bystrici, http://www.detm.org/
64 Dictionary of fundamental theology, 1994,str. 178
65 tamtiež
66 tamtiež
67 Barr, 1984, str. 157
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potreby tejto práce vypichujem naliehavosť, osobno a evanjelium ako optika
všetkého.  Tieto  znaky  sú  dostatočne  odlišujúce,  hlavne  v kontexte  sveta
ECAV.
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3. Dejiny SEM-u

Na vznik SEM-u,  ako občianskeho združenia  neodkazujem náhodou,  ale
hlavne preto že priebeh a prístup hlavne zo strany jeho zakladateľov ukazuje
jeho povahu, hlavne čo sa týka vzťahu k formálnemu a inštitucionalizovanému,
zároveň  zámer  vzniku  SEM-u,  jeho  priority  a hodnoty,  ktoré  odkazujú  na
evanjelikálne  prostredie.  Táto  kapitola  čo-to  poodhaľuje  o vzťahu  SEM-u
a ECAV a ich vzájomnej komunikácií.

3.1 Prvý SEM

Potreba mládeže mať svoju vlastnú organizáciu vôbec nie je nová. Už po
prvej  svetovej  vojne  sa  začali  mládeže  rôzne  v rámci  evanjelickej  cirkvi
organizovať do združení evanjelickej mládeže, ktoré sa v roku 1924 spojili do
celoslovenskej  organizácie  pod  menom  Zväz  evanjelickej  mládeže,  teda
SEM68.  O naviazanosti  na  evanjelickú  cirkev  hovorí  napríklad  aj  voľba
predsedu,  ktorým bol  toho  času  kaplán  S.  Š.  Osuský,  ktorý  sa  neskôr  stal
biskupom cirkvi a generálnym presbyterom, tajomníkom Zväzu sa stal E. B.
Lukáč,  rovnako  evanjelický  kňaz.  Odkazuje  na  to  napríklad  aj  prvý  zjazd
mládeže  v roku  1922,  ktorý  sa  konal  ako  súčasť  cirkevnej  pastorálnej
konferencie69.

Práca  s mládežou  bola  delená  podobne  ako  to  poznáme  dnes:  pre
najmladších boli určené nedeľné besiedky, pre starších dorast a mládež70. Ich
činnosť  bola  podobná  dnešnému  stavu,  teda  šlo  o stretnutia  mládeže  mimo
nedeľné  bohoslužby,  s piesňami,  biblickou  časťou a príspevkami  účastníkov
stretnutí71. Pre prácu na úrovni zborov bola v tom čase dôležitá úloha laikov,
predovšetkým zborového  kantora,  teda  učiteľa  a organistu  v jednej  osobe72.
K činnosti Zväzu patrili rôzne celoslovenské stretnutia, organizovanie táborov
a skautských  oddielov,  k čomu  sa  viaže  aj  výstavba  zariadení  za  týmto
účelom73.  So  zväzom  je  spojené  vydávanie  časopisu  Nový  rod,  ktorý  je

68 Podľa vtedajšieho pravopisu Svaz evanjelickej mládeže, Žilák, Ondrej, Dejiny ECAV na
Slovesnku v roku 1919 – 18448,  in Evanjelici  v dejinách  slovenskej  kultúry III,  Liptovský
Mikuláš: Tranoscius 2002, str. 117.

69 tamtiež, str. 117
70 tamtiež, str. 117
71 Tak o tom hovorí moja stará mama, ktorá ako manželka evanjelického farára sa venovala

práci  s mládežou,  takto popisuje činnosť aj  v čase svojej  mladosti.  Podobne o tom referujú
respondenti v práci Adama Gajdoša. Gajdoš, 2008, str. 22

72 Gajdoš, 2008, str. 22
73 Napríklad v Brezovej pod Bradlom, ktorá dodnes, po reštitúcii,  plní účel táboriska pre

evanjelické mládeže,
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najlepším  svedectvom  o evanjelickej  mládeže  v tých  časoch74.  Charakter
činnosti  celkom pekne  vystihujú  účely  stretnutí  a väčších  podujatí,  ktorými
bolo  napríklad  pripomenutie  si  jubilea  vydania  Tranovského  kancionála
(1936),alebo odhalenie tabule reformátorom z Ľubietovej, ktorý boli za svoju
činnosť popravení (1937)75. Zaujme aj činnosť v súvislosti s okupáciou v roku
1939,  kedy  počas  stretnutia  SEM-u  v Banskej  Bystrici  bolo  poškodené
vysielacie zariadenie, na čo dav evanjelických mládežníkov odpovídal spevom
evanjelickej  hymny  Hrad  prepevný. Dá  sa  skutočne  hovoriť  o  davoch,
nasledujúce stretnutie mládeže čítalo päťdesiattisíc účastníkov76. 

 Je  zaujímavé  pozorovať,  že  žiadny  z respondentov  SEM-u,  prípadne
oficiálne tlačivá SEM-u sa neodvolávajú na „starý SEM“, ani  sa neodvolávajú
na  jeho odkaz.  Tak podobne o tom hovorí  respondent  -  pamätník,  ktorého
výpoveď uvádza aj Adam Gajdoš vo svojej práci, kedy hovorí, že terajší SEM
nie  je  pokračovaním  onoho  prvorepublikového  SEM-u77.  Podobnú  mienku
vyjadrili nezávisle na sebe aj dvaja ďalší evanjelickí farári78.  

3.2  Predpoklady  zrodu  dnešného  SEM-u  od  šesťdesiatych
rokov

Rekonštrukciu následovného obdobia, teda hlavne vzniku mládeží po roku
1968,  formovania  nového  SEM-u  a jeho  vzniku,  opieram  predovšetkým
o svedecké  výpovede  respondentov,  v tomto  prípade  prof.  Júliusa  Fila,
bývalého generálneho biskup ECAV, spoluzakladateľa a neskoršieho predsedu
SEM-u  Jana  Vecana,  a momentálneho  člena  predsedníctva  SEM-u  Jozefa
Šimeka.  Prví  dvaja  menovaný  boli  priamymi  účastníkmi  vzniku  SEM-u,
svedectvá  Jozefa  Šimeka  sú  zásadné  pre  chápanie  práce  SEM-u
v deväťdesiatych rokoch.

Zánikom  organizácie  zameranej  na  prácu  s mládežou  bolo  rovnako
potláčané aj stretávanie mládeží mimo nedeľné Služby Božie. Dôsledkom toho
bolo,  ako hovorí prof. Július Filo,  že „tu ostalo vákuum“. Záviselo od vôle
farára,  do  akej  miery  bude  pracovať  s mládežou,  v mnohých  prípadoch

74 Žilák,  2002.  Str.  117,  časopis  Nový  rod je  prístupný  v archívoch  Generálneho
biskupského úradu

75 Žilák, 2002, Str. 117
76 Tamtiež, str. 120
77 Gajdoš, 2008, str. 21
78 Jedným  z nich  je  rovnako  pamätník  starého  SEM-u  a zároveň  predstaviteľ

prebudeneckého  hnutia  z odkazom  na  Sliezsko,  Pavol  Kopanica.  Druhým  je  momentálne
zborový farár, ktorý ma upozornil na problematiku starého SEM-u a jeho časopis  Nový Rod,
Rastislav Stanček.
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s rizikom stretu so zákonom. Prof. Filo a ďalší respondenti nezávisle na sebe
však  uvádzajú,  že  v šesťdesiatych  rokoch  dochádza  k formovaniu  stretnutí
mládeží. Uvádzajú sa napríklad dve mládeže z Bratislavy. Jedna z nich, ktorá
sa stretávala na Legionárskej ulici bola skôr „akademickou mládežou“, ktorú
viedli  bratislavskí  teológovia,  druhou  bola  mládež  na  Konvnentnej  ulici
s výrazným  zastúpením  prace  laikov,  stále  však  v priamom  napojení  na
duchovných pracovníkov. V prípade tejto mládeže prof. Filo hovorí o užšom
modlitebnom  spoločenstve,  na  rozdiel  od  akademické  mládeže,  ktorá  skôr
hľadala „výraz viery“. Ich štruktúra bola podobná tým dnešným, teda mládeže
obsahovali modlitby, piesne a výklad.     

Tvrdenie, že dôvodom vzniku tohoto formátu stretnutia mládeže je vplyv zo
Sliezka,  je  veľmi  ťažko  podložiteľné.  Je  zrejmé,  tak  ako  to  uviedli  mnohí
respondenti pre túto prácu, že sliezski teológovia priniesli do Bratislavy určitý
druh  novej,  prebudeneckej  spirituality,  ktorá  bola  niektorými  evanjelikmi
spätne na Sliezsku vyhľadávaná,  a dá sa tomu rozumieť aj tak, že brnkli na
strunu, ktorá v evanjelickej cirkvi bola čiastočne zabudnutá79. Je isté, že impulz
prišiel  zo  Sliezska.  Otázkou  teda  ostáva,  do  akej  miery  pietistická  alebo
prebudenecká tradícia bola v evanjelickej cirkvi stále živá, hlavne s odkazom
na  sestry  Royové  a ich  postavenie  v cirkvi.  Rovnako  treba  brať  do  úvahy
skutočnosť, že táto forma stretávania mládeže nie je úplnou novinkou, pretože
takto bola zaužívaná počas činnosti prvého SEM-u. Avšak z celkové hľadiska
cieľa  tejto  práce,  je  dobré všimnúť si,  že  v kruhoch mládeže  v evanjelickej
cirkvi  vznikla  potreba  stretávať  s duchovným  zámerom  aj  mimo  hlavných
nedeľných  Služieb  Božích.  Tá  dobre  odpovedá  pietistickému  modelu
domáceho štúdia biblie a stretávania sa malých spoločenstiev.

 Na  základe  materiálu  a výpovedí  respondentov  je  ťažko  dôveryhodne
opísať,  ako  sa  šírila  táto  potreba  stretávať  sa  a odkiaľ  presne  prichádzala.
Môžeme   však  vidieť  dôsledky,  kedy  mládežnícky  život  začína  mať  svoju
jasnú  podobu,  v sedemdesiatych  rokoch  dochádza  k celoslovenským
stretnutiam mládeže,  po  Slovensku cestujú  rôzne  kapely,  spieva  sa  gitarou,
organizujú sa tábory a výlety80. K tomu sa pripája dôraz na osobnú zbožnosť,
domáce štúdium Biblie s čítaním (a pašovaním) k tomu náležiacej literatúry.
Rozsah a miera uvedeného je dnes už neuchopiteľná a nie je ju možne dobre
popísať, môžeme sa však oprieť o skutočnosť, že takéto myslenia a spiritualita
mala od sedemdesiatych rokov v evanjelických mládežníckych kruhoch svoje
miesto. Práca s mládežou sa opäť, v závislosti od veľkosti, delí podľa veku na
dorast, mládež, alebo staršiu mládež. 

79 Mám  na  mysli  napríklad  prebudenecké  hnutie  okolo  sestier  Royových.  Tu  sa  kruh
uzatvára: pre sliezsku cirkev sú sestry Royové dodnes hrdinkami.

80 Tejto časti vývoja sa venuje Adam Gajdoš podrobne vo svojej práci, na základe výpovedí
respondentov, z ktorými pracujem rovnako pre potreby tejto state. Gajdoš, 2008, str. 23 - 26
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Takáto  činnosť  mala  poväčšinou  ilegálnu  povahu,  poprípade  bola  krytá
rôznymi  zásterkami.  Ako  uvádza  jeden  respondent,  mládež  fungovala  ako
„spevokol“, pretože spoločné biblické štúdium mimo oficiálne štruktúry nebolo
povolené.  Časom,  ako  uviedli  mnohí,  bol  na  stretnutiach  mládeží  nasadení
agenti ŠtB, ktorí kontrolovali účasť na mládežiach. 

Je zreteľné, bez ohľadu na nejasný pôvod, že tu sa tvoril nový svet. Jeho
odlišnosť je na jednej strane formálna, pretože stretnutia sa nedejú v kostoloch,
piesne nie sú zo spevníka,  stretnutia  sa dejú pod holým nebom pri  ohníku,
mládeže sa stretávajú mimo kostolného času, a na druhej strane sa kladie dôraz
na osobno, napríklad skrz spomínané domáce čítanie Biblie.  Do popredia sa
v tomto období znova dostáva úloha laikov. V mnohých prípadoch, kedy farári
nemohli  alebo nechceli  sa podieľať na takejto práci s mládežou,  mali   laici
nezastúpiteľné postavenie a to aj  v otázkach duchovných, stávali sa vedúcimi
mládeží.81 Súhrnne  to  považujem za  tri  hlavné  znaky  mládežníckeho  sveta
v tomto  období,  ktoré  predurčili  tak  trochu  jeho  budúcnosť.  Sú  nimi  1.
neformálnosť, 2. dôraz na osobno, 3. duchovná autorita laikov. Nevieme dnes
už posúdiť, do akej miery bol takýto svet v priamom kontakte so zborovým
životom.  Niektoré  výpovede  hovoria  o otvorenom  konflikte,  čo  však
nemôžeme považovať za smerodajné. 

Osobitý  svet  a zároveň  vedomie  ilegality,  v spojením  s vekovo  danou
skupinou, s veľkou mierou pravdepodobnosti vytvorili v mládežníkoch poňatie
istej  inakosti,  tak ako sa to  deje  aj  mimo náboženský kontext.  Vyslovujem
domnienku, že aj keby nedošlo k otvorenému konfliktu s domovskou cirkvou,
pocit  inakosti  by  aj  tak  udával  smerovanie  ďalšie  SEM-u  a okolnosti  jeho
vzniku,  ku  ktorým  patrí  predovšetkým  určité  presvedčenie  o vlastnej
„pravdivosti“ a „čistote“.

3.3 Nový SEM

Rozsah mládežníckej práce v evanjelickej cirkvi vo vyššie uvedenej podobe
sa ukázala po roku 1989, kedy mnohé zložky tejto práce mohli vyliezť z tieňa
ilegality. Ukazovalo sa, že množstvo evanjelických farárov82 priamo podporujú
túto  prácu  alebo  sú  v nej  sami  zapojení.  Tak  rovnako  sa  zjavilo  množstvo
laických  pracovníkov,  ktorí  požívali  určitú  autoritu,  akým  bol  napríklad
respondent Jano Vecan. Medzi nimi a z ich pohľadu „tradičnými“ štruktúrami
cirkvi  vznikol  spor,  o ktorom nezávisle  na sebe hovoria  všetci  respondenti,
ktorým bola položená otázka o situácií pri vzniku SEM-u. Tento spor však mal

81 Respondenti uvádzajú príklady otvorených konfliktov s farárom v zbore a napriek tomu
mládeže sa stretávali. Je logické, že laickí pracovníci s mládežou získali vážnu autoritu.

82 Jano Vecan uvádza, že išlo aj o starších farárov, teda rozdiely neboli generačné
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vnútornú  podobu  na  úrovni  jednotlivých  členmi,  pretože  vznik  SEM-u  je
ukážkou dobrej spolupráce SEM-u a ECAV.

Pozíciu,  ktorá  stála  za  vznikom  SEM-u,  vystihuje  Jano  Vecan  týmito
výpoveďami o motivácií a priebehu formovanie nového SEM-u: 

„Bolo to treba jasne oddeliť, povedať, že toto je mládežnícka práca“,  „My
sme sa nechceli vyčleniť z cirkvi, my sme chceli robiť misiu...našim cieľom
nebolo  udržať  mladých  ľudí  v štruktúrach  evanjelickej  cirkvi,  ale  robíme
program, aby sme ich priviedli ku Kristu.“ 

Obidve výpovede v sebe nesú opozičné výroky: členstvo v cirkvi – misia,
cirkevná  štruktúra  –  misia(Kristus).  Členstvo  v cirkvi  a štruktúra  nie  sú
popreté, ale misia je prvoradá. Na týchto výpovediach, ale aj im podobných, sa
dá povedať, že pracovníkom s mládežou z pred roku 89 predovšetkým záležalo
na  nesení  evanjelia  a formálno–  inštitucionálne  otázky  nehrali  rolu.  To
potvrdzuje  aj  prof.  Filo,  ktorý  opisuje  rokovanie  s predstaviteľmi  budúceho
SEM o stanovách takto: 

„Pamätám sa aj na to, že niektorí ľudia - som mal dojem - mali ten pocit:
No, tak už to len nejak založme a je jedno, čo tam je... že toto je toto je len kus
formálneho papieru,  ktorý nám treba,  aby sme mohli  konať, ale vlastne my
vieme, čo máme robiť - hej?“

Takéto  myslenie,  kedy  optikou  nesenia  evanjelia  nazeráme  na  celý  svet
a prakticky nič  mu nestojí  v ceste,  je  druhoradé  a stráca  hodnotu,  poznáme
práve z prostredia evanjelikalizmu a jeho fundamentalistických hnutí. Povedal
by som, že uvedené výpovede toto myslenie výborne reprezentujú.

Zároveň postoj tohto typu pôsobil problémy v komunikácii s cirkvou, ako to
opisuje  Jano  Vecan,  pre  ktorú  to  znamenalo  popieranie  zmyslu  jej
inštitucionálnej  podoby  a štruktúry.  Jozef  Šimek  vystihuje  tento  postoj
slovami: „Nemienim sa nechať ohraničiť tradíciou. Štruktúra ešte nie je život,
rozumieš.“ Ak si k tomu pridáme inú podobu mládežníckych stretnutí, osobitné
prejavy, je pochopiteľné, že ECAV a jej tradične založená časť mohla mať plné
právo obávať sa vytvorenia „cirkvi v cirkvi“. Okrem tohto bodu sporu sa pridal
aj teologický spor, ktorý pretrváva dodnes, okolo učenia o znovuzrodení, ktoré
bolo bežné držané v mládežníckych kruhoch83. Pre svet SEM-u ide o zásadný
moment, slovami jedného z z predstaviteľov SEM-u, Jozefa Šimeka:

83 Môj starý otec, evanjelický farár, opisoval kresťanských „sektárov“ takto:“...a všetci sú
tam znovuzrodení.“
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 „Nehlásali sme kostol...sme hlásali ten moment znovuzrodenie... ale mladí
potrebovali počuť, myslím,  že tú pravdu, že keď neprijmeš Ježiša za svojho
Pána  a  Spasiteľa,  môžeš  chodiť  do  kostola,  môžeš  mať  neviem akékoľvek
dobré teologické  vedomosti,  nebudeš zachránený, hej, a to je základná črta
SEM-u,  že  hlásame  Znovuzrodenie.  Že  hlásame  Osobný  Vzťah  s  Ježišom
Kristom.  Nie  kostol  hlásame,  nehlásame  bohoslužby,  nehlásame  žiadne
evanjelium,  ktoré by hovorilo  o nejakej  Božej  láske,  takže -  myslím v tom
zmysle, že vyprázdnene evanjelium - , ale hovoríme o Kristovi v tom našom
evanjeliu, hej, musiš ho prijať do života.“

 
Je  dnes  opäť ťažko posúdiť,  čo sa jednalo  o spor  „starého“ a  „nového“,

„konvenčnosti“ a „inakosti“, ktorú SEM-áci tak pevne držali, alebo šlo čisto
o teologický spor. Niektorí farári a aj prof. Filo tvrdia,  že vyhrotené poňatie
znovuzrodenia,  s viazanosťou  napr.  na  konkrétne  dátum,  vlastne  popiera
zmysel  krstu detí,  konfirmácie  a náboženskej  výchovy detí.   Jano Vecan to
zhŕňa bez komentára: „Musíte sa znovuzrodiť,  to bolo považované za jedno
ťažké sektárske slovo.“

Ďalší  bod  stretu  popisuje  Jozef  Šimek,  keď  hovorí  o niektorých
evanjelických  farároch  tak  trochu  expresívne:  „..mnohí  kazili  prácu
s mládežou, a zrazu bola sloboda a oni boli geroji“ V očiach mládežníckych
pracovníkov niektorí  farári  predstavovali  predovšetkým kolaborantov a tých,
ktorí  bránili  ich  ideálu  nesenia  evanjelia.  Pre  rokom  89  sa  nesúhlas
s mládežníckou prácou dal zastrešiť pod nelegálnosť, po 89 však mládežnícki
pracovníci  očakávali  voľné  ruky,  a opäť  narazili  na  odpor84.  Je  preto
pochopiteľné, že z ich strany voči cirkvi rástla pochybnosť a nedôvera.  

Samotný  priebeh  vzniku  popisuje  Jano  Vecan  ako  spolupráce
mládežníckych  aktivistov,  ktorý  sa poväčšinou združovali  okolo  cirkevného
Vnútro- misijného výboru pod Sekciou mládeže. Hovorí: „Toho času nebolo
veľa  ľudí,  čo  mali  odvahu  dačo  robiť“  a  „snažili  sme  držať  líniu
cirkvi...kopírovať štruktúru“. Šlo o ľudí ktorí pracovali s mládežou, dorastom,
alebo  detskou  besiedkou,  a vzájomne  sa  stretávali  rôzne  po  farách  a na
organizovaných cezpoľných stretnutiach.  V týchto kruhoch sa po roku 1989
rodila  myšlienka  vlastnej  organizácie.  Ako  odôvodnenie,  prečo  bola  nutná
vlastná  organizácia,  Jano  Vecan  odpovedal,  že  si   nebol  istý,  či  „klasická
služba cirkvi je schopná osloviť mladých ľudí“ .

Významným počinom bolo celoslovenské  stretnutie  evanjelickej  mládeže
v Košiciach  z leta  1991,  s témou  „Kde  si?“,  s evanjelizačným  večerom,
stretnutiami skupiniek a celkovo šlo o „príležitosť na prehĺbenie našej viery, na
vytvorenie  nových  priateľstiev  a novú  inšpiráciu  do  práce  na  našich

84 Jano Vecan hovorí,  že ho cítil  ešte  počas  práce  vo Vnútro– misijnom  výbore,  pred
vznikom SEM-u.
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mládežiach.“85 Aj toto stretnutie ukazuje, že podobný spôsob práce, teda napr.
radenie evanjelizácie alebo práca v skupinkách, tu musel existovať v ilegalite
už  pred  rokom  1989.  Je  určite  dôležité  si  všimnúť,  že  toto  stretnutie  sa
odohralo pod záštitou zborového farára a záverom stretnutia boli mládežnícke
Služby Božie s Večerou Pánovou.

V roku 1992 z iniciatívy ECAV, čo potvrdzuje prof.  Filo aj  Jano Vecan,
došlo  k stretnutiu  v Tatranských  Zruboch.  Stretnutie  zvolal  a  zastrešoval
biskup Uhorskai,  vo Vecanových očiach  si  tým získava  kladné hodnotenie:
„Podporil  všetko,  čo  smerovalo  ku  Kristu.“  Prístup  zo  strany ECAV môže
dokresliť aj výpoveď prof. Fila: „Ja som, ako, vďačný Bohu, že som mohol byť
súčasťou toho deja, že som to mohol trošku aj snáď- alebo Pán Boh ma použil,
aby som tomu trošku napomohol.“ Jeho rola bola významná hlavne, čo sa týka
organizačného prínosu,  pretože udal  SEM-u formálnu podobu,  čo,  ako som
uvádzal  vyššie,  bolo  SEM-ákom  ľahostajné86.  Od  Svetového  luteránskeho
zväzu  sa  mu  podarilo  získať  peniaze  pre  niektoré  projekty  a presadenie
plateného pracovníka na generálnom presbyterstve, ktorým sa stal Jano Vecan.
Výsledkom stretnutia v Tatranských zrubom bol vznik občianskeho združenia
Spoločenstvo87 evanjelickej  mládeže  a spísanie  stanov  ku  dňu  28.3.199288.
Vznikla  tak  stavovská  mládežnícka  organizácia,  s cieľom  misijne
a organizačne  pokrývať  špecifické  prostredie  mladých  evanjelikov.  Ako  sa
hovorí  v oficiálnych  stanovách  predložených  na  Ministerstve  školstva  SR:
„Cieľom organizácie  je:  šíriť  medzi  mladými  ľuďmi  zvesť  a zachraňujúcej
Božej  milosti  tak,  ako to učí na základe Písma Svätého ECAV.89“ Povahou
stavovskej organizácie je SEM teda podobný napríklad katolíckej mládežníckej
organizácií Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže90, alebo organizácie
Firész, v rámci Reformovanej cirkvi na Slovensku91.

   Z tohto vyplýva, že napriek určitým sporom, ktoré sa niesli, SEM vznikol
v úzkej  spolupráci s vedením evanjelickej  cirkvi a jej  podporou. Rovnako to
ukazuje,  že SEM od svojho počiatku  nemal  separatistické  tendencie  – jeho
snahou bolo v prvom rade nesenie evanjelia, čo sa mohlo prejavovať určitou
nedbalosťou voči štruktúram domovskej cirkvi, ale nie cieleným odchodom z
cirkvi. Rovnako priebeh vzniku SEM-u ukazuje, že pre svet SEM-u sú celkovo

85 Citované z letáka a pozvánky na toto stretnutie.
86 Prof. Filo o tom hovorí peknú príhodu, ako zo Ženevy prichádzali ohlasy, že čo sa deje

z ich peniazmi, kedže SEM-áci zanedbávali administratívu.
87 Myslím, že nie náhodou skratka SEM odpovedá tej istej z prvej republiky. A rovnako nie

náhodou bol vybraný názov „spoločenstvo“, ktorý už v sebe nesie isté hodnotenie.
88 Podľa  dokumentu   Stanovy SEM prijaté  na  Valnom zhromaždení  SEM vo  Zvolene

18.1.2003
89 tamtiež
90 http://www.zksm.sk/
91 http://www.firesz.sk/
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formálne náležitosti nepodstatné. Tým podstatným je evanjelium. Tieto znaky
dopĺňajú spomínané v predošlej časti tejto kapitoly.

Nasledujúce obdobie by sa dalo popísať slovami Jozef Šimeka: „Mladí sa
začali obracať.“ Pre prácu SEM-u je v tomto období zjavný dôraz na misiu,
evanjelizačné akcie a stretnutia, a dôraz na zakladanie mládeží. 

Do  tohto  prostredia  s nadšením  pre  misiu  a hromadné  evanjelizácie
prichádzajú  zahraniční,  prevažne  americkí  misionári  s rôznym  cirkevným
zakotvením.  Už tesne  po  revolúcií  Jozef  Šimek  spomína  premietanie  misie
Billyho  Grahama.  Na  celoslovenskom  stretnutí  mládeže  v roku  1993
evanjelizácie viedol misionár Danny Jones, ktorý sa neskôr dlhodobo usadil na
Slovensku92.

3.4 Odchody, chaos

Toto  obdobie  charakterizuje  Jozef  Šimek  ako  „Jano  Vecan  behal  po
Slovensku.“ SEM v tomto čase poskytoval predovšetkým servis mládežiam a
pomoc pri ich formovaní, jadro činnosti však podľa Vecanových slov ostávalo
v organizovaní evanjelizačných akcií. 

Zároveň je to obdobie, kedy na Slovesnku sa dostávaju k slovu aj malé
cirkvi,  ktoré  pred  rokom  1989  pôsobili  v ilegalite.  Tie  sa  otvárajú  svetu
a importujú kazateľov so špecifickým, „americkým“ prejavom. SEM dlhodobo
nemá problém z nadkonfesijnou spoluprácou, čo sa dodnes ukazuje v príprave
worship93 festivalu Campfest, alebo v skutočnosti, že Jano Vecan je radený do
poradného výboru pre spoločenstvo Nový Začiatok94.

Takúto  otvorenosť  vidíme  napríklad  už  z programu  Celoslovenského
stretnutia  mládeže  v roku  1993,  kedy  medzi  vedúcimi  seminárov  nájdeme
napríklad Daniela  Pastirčáka alebo Petra Hruba, čo sú dnes vedúce postavy
Cirkvi Bratskej. Spolupráca tohto typu bola samozrejmá.

Dôsledkom tejto otvorenosti bol odchod členov SEM-u a evanjelickej
cirkvi do iných spoločenstiev. Hľadanie nových spoločenstiev a následný odliv
členov by sa dal označiť ako znak deväťdesiatych rokov95. Dá sa predpokladať,

92 Podľa programu tohto stretnutia. 
93 Ak budem spomínať worship v rôznych súvislostiach, nebudem ho prekladať, ale budem

ho uvádzať práve týmto, v SEM-e zaužívaným termínom. Hovorí  o špecifickom hudobnom
žánri a k nemu sa pojacom svete, ktorého hlavným cieľom je chvála Boha. Prekladá sa ako
„chvály „alebo „uctievanie“.  

94 http://www.novyzaciatok.sk/onas/
95 Sám si pamätám, teda koncom deväťdesiatych rokov,  ako pätnásťročný chalan, že bolo

pre  mňa  normálne  snívať  o Kresťanských  spoločenstvách,  „káesku“.  Starší  mládežníci
prichádzali  s novinkami  z rôznych  konferencií  a pre  nás  cudzích  cirkví.  Dodnes  si  to
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že znaky, ktoré nás dnes v SEM-e odkazujú na evanjelikálne prostredie, akým
je napríklad špecifický prejav pri chválach, dostali v tomto období otvorenosti
svoju pevnú podobu.

Odchod do „živších“ spoločenstiev reflektuje aj Jano Vecan, pri úvahách, či
SEM nemohol  do  tohto  vývoja  zasiahnuť  a aký  bol  vlastne  postoj  vedenia
SEM-u,  odpovedal:  „Keby  nešli  cez  SEM,  tak  by  tam  šli  rovno.“  Rozsah
celého problému napríklad ukazuje aj odchod do Apoštolskej cirkvi  bývalého
predsedu SEM-u, Andreja Vaška. Vyslovujem predpoklad, že ranné štádium
SEM nastavilo smerovanie na určitú spiritualitu (živá, osobná viera, zapálenia
a podobne),  ktorá  dostal  svoju  konkrétnu  podobu  práve  v letničnom
a prebudeneckom prostredí.

Jozef  Šimek,  toho  času  pracovník  v SEM-e  a člen  evanjelického  zboru
v Dolnom Kubíne, si sám niečím podobným prešiel: „...od charizmatikov po
ultra-charizmatikov  po  ultra-ortodoxných  luteránov,  takže  to  poznám...“.
Hovorí, že práve na základe vlastnej skúsenosti chápe, že mladých ľudí láka
práve ono „živé“ prostredie.  Zároveň však dodáva,  že z podobných „úletov,
poviazanosti, neslobody“ ostáva akurát ujma. 

Pri týchto skúsenostiach je teda zaujímavé pozorovať, prečo SEM-áci pri
prvých  náznakoch  odchodov  nezatvorili  dvere  vonkajším  vplyvom96.
Výpovede  Jozefa  Šimeka,  opäť  ukazujú,  že  nesenie  evanjelia,  ako  princíp,
zatieni mnohé nedostatky: 

„že keď sa postaví, ja neviem, skupina nejaká Haleluja, tak hneď viem, že
,áá, tak títo sú asi z ácéčka (Apoštolská cirkev, pozn. autora), títo sú asi odtiaľ,
títo odtiaľ - to už vidno z toho prejavu samotného z toho ich kladenia dôrazu na
chvály, na osobne prežívanie, uctievanie, ja neviem na čo ešte - ale náš náš cieľ
je  vlastne  viesť  mladých  ľudí  ku  Kristu...Nám  nejde  o formu!  Nám  ide
o život!97“

Rovnako sa vo výpovediach ukazuje, že odchod do takýchto spoločenstiev,
môže  priniesť  problémy,  ako ukazuje  aj  Šimekova  skúsenosť.  Šimek  na  to
hovorí: „Nikomu nebránim, niektorí si tým musia prejsť. Úlohou SEM-u nie je
ich držať, ale akurát ukázať im negatíva a neodsudzovať ich.“ 

Na otázku, prečo ostal v ECAV, napriek konfliktom a ponuke odísť, Jozef
Šimek odpovedá: „...sme videli veľké pole pôsobnosti s mladými ľuďmi práve
v našej cirkvi, hej.“ Nakoniec však zdôrazní osobný kontakt a zázemie bratov

vysvetľujem tak, že cieľom bola „živá viera“, a tieto spoločenstvá odkazovali na „ešte živšiu
vieru.“

96 Napr.  od  roku  1997  sa  aktívne  podieľaju  spomínanom  nadkonfesijnom  festivale
Campfest.

97 Podobne možno aj rozumieť, prečo na výsostne SEM-áckej akcii, konferencii SEM-u,
vystupuje kapela Tretí deň, ktorej leadrom je kazateľ Apoštolskej cirkvi.
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a sestier v spoločenstve. Podobne tak o tom  hovorí Jano Vecan, s odkazom na
rodinnú výchovu.

Podobne na tému o odlive, priamo v súvislosti s odchodom predsedu Vaška
hovoril Jano Vecan: „My ich nepovažujeme za sektu.“ Na druhej strane, zo
strany SEM-u nie je záujem o bezbrehosť a rovnako SEM chápe odliv členov
nie len ako úbytok členskej základne, ale ako vybočenie z určitého smerovania
a nastavania. Jano Vecan hovorí, že „my máme svoj rámec“98, a aj preto bol
v SEM-e, podľa Vecana, odchod Vaška hodnotený negatívne. 

Toto  považujem  za  zásadnú  výpoveď  nie  len  v kontexte  problematiky
odlivu  členov,  ale  predovšetkým  ako  určitého  sebapochopenia  v kontexte
kresťanského  sveta.  Práve  stret  s inou  podobou  prejavu  zbožnosti,  a to  zo
strany ako tradičnej ECAV, tak zo strany „živých“ cirkví, spôsobil, že dovtedy
nejasné  a  abstraktné  „nesenie  evanjelia“,  „hľadanie  Krista“,  má  svoju
konkrétnu, SEM-ácku podobu.  

Z týchto  odchodov a zároveň  absorbovania  rôznych  vplyvov  samozrejme
vyvstala odozva na strane evanjelickej cirkvi. Prof. Filo, ktorý v tom čase bol
generálnym biskupom, hovorí o rozplývaní sa hraníc, čo je vlastne evanjelické.
Problémom,  podľa  neho  nebola  ekumenická  spolupráca,  ale  predovšetkým
strata identity evanjelického prostredia.  To sa dialo nie len odlivom členom
alebo  prijímaním  rôznych  vplyvom,  ale  do  očí  najviac  bilo  obsadzovanie
zodpovedných  pracovníkov,  ktorí  boli  „vyberaní  vo  veľmi  voľnom  štýle
z rôznych zborov a cirkví... Ako keby sme nemali dosť našich.“ Problém zhŕňa
takto: ..Keď si voláme ľudí z vonku, ktorí nás majú obohatiť, to je fajn, ale ak
sú to len samí ľudia zvonku... ...to môže tak vyzerať, ako keby sme sa doma
necítili dobre.“

Na  zborovej  úrovni  sa  práve  skrz  prijatie  niektorých  spôsobov  zvonka
dostávali  mladý evanjelici  do pozície  „sektárov“,  kedy často takáto  nálepka
ostáva dodnes. Dôvodmi bolo napr. odmietnutie nechať si pokrstiť dieťa, alebo
stretávanie  sa  v malých  modlitebných  spoločenstvách,  a častokrát  príliš
nápadné  vystupovanie  mládežníkov,  ktoré  k prejavom  „živej“  viery
jednoducho patrí99. Spor však narážal na dlhodobý evanjelický vnútorný stret,
ktorý vystihuje Laco Ontko100: 

„Inak  hľadanie  smerov  bolo  od  začiatku  o  konfrontácii  s farármi   i
biskupmi,  ktorí  chceli,  aby sa  robilo  s  mládežou  na  iných  základoch,  skôr

98 Podľa výsledkov dotazníka zo SEM konferencie v zime 2008, väčšina prítomných sa
považuje  za evanjelika,  napriek  tomu že dotazník  ukázal  slabšiu účasť  v kostoloch.  Dá sa
odhadovať, že to je práve ten evanjelický rámec.

99 Tu hovorím predovšetkým na základe vlastnej skúsenosti a obrazu Jozefa Šimeka z jeho
„uletených“  čias  alebo  niektorých  osobných  prípadoch  zo  susedného  zboru,  totožne
a s rovnakým príkladom krstenia detí o tom hovorí Jano Vecan.

100 t.č. výkonný podpredseda SEM-u 
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tradícii  evanjelickej  viery,  nie  na  pietistických  základoch,  z  ktorých
vychádzame my.“

3.6 Zmluva a stret

Reakcia zo strany ECAV bola očakávateľná. Na jednej strane Jano Vecan
zhŕňa vzťah  SEM  - ECAV v tom čase takto: „Bola tam taká ľudská dôvera“,
na druhej strane činnosti, ktorú ECAV vyvinula  v náväznosti na situácií SEM-
u, označuje ako „smiešny zápas“. Má  na mysli  „kontrolnú“ a centralizačnú
aktivitu zo strany ECAV. O tomto strete hovorí aj prof. Filo a sám priznáva, že
záujem zo strany cirkvi mohol pôsobiť ako „kontrola“. Prof. Filo, hovorí, že
vedenie cirkvi jednoducho potrebovalo vedieť, čo SEM robí, a chceli aby bol
„určitým spôsobom deklarovaný.“ Vecan o tomto aktívnom záujme hovorí, ako
o zhromažďovaní informácií formou spoločných stretnutí, kedy chceli vedieť
„..že či tá mládež neodíde dade inde, hej... či už bude dosť evanjelická“. Prof.
Filo  hovorí,  že  nešlo  o násilné  „kontroly“,  ale  o prirodzené  „vydanie
svedectva“.  Rovnako  tak  priznáva,  že   na  ľudí  so  skúsenosťou
ilegálnej mládežníckej práce pred rokom 1989 to mohlo pôsobiť nepríjemne.
Požiadavku zo strany cirkvi na SEM vystihuje prof. Filo:

„Takže to bola jedna z takých našich.. vždy takých našich debát trošku, že
"dajte  výraz  tomu,  že  toto  spoločenstvo  evanjelickej  mládeže  je,  patrí  do
evanjelickej cirkvi".“

Naproti  tomu  Jano  Vecan,  ako  hovorí,  chcel  „pluralitu  pod  krídlami
ECAV“, čo vystihuje nasledovným popisom komunikácie s ECAV: „..šak vy
máte taký názor, ja taký a seďte kľudne, aj my sedíme kľudne.“  V tomto bode
často navzájom SEM a ECAV narazili. 

Ak by sme chceli  zhrnúť spor ECAV a SEM-u, ukáže sa nám obraz
nepochopenia a vzájomného minutia sa. Dá sa vykresliť takto: „SEM: Tradícia
nespasí! ECAV: Buďte v spoločenstve s evanjelickou cirkvou!“  

3.7 Rok 2003 a ďalej101

Aj v reakcii na predošlú situáciu schválila synoda cirkvi zmluvu, ktorú
predložila SEM-u k podpisu. Táto zmluva poupravuje vzťah medzi SEM-om

101 O dianí po roku 2003, teda po zmene stanov a smerovaní SEM-u vychádzam z výpovedí
ďalšieho respondenta, ktorým je Laco Ontko.
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a ECAV  v mnohých  bodoch,  ktoré  umožňujú  dohľad,  riadenie  a zásahy  zo
strany  ECAV  v SEM-e.   Tými  je  hlavne  kompetencia  vedenia  cirkvi
schvaľovať štatutárov SEM-u, rozhodovať o platených pracovníkoch, ktorí boli
toho času platení z peňazí určených na duchovných, rovnako tak zmenu stanov
SEM-u schvaľuje generálne presbyterstvo102. Týmto spôsobom je zabezpečený
dohľad nad vedením SEM-u. Prof. Filo hovorí, že za účelom predídenia stavu,
v ktorom evanjelické mládeže vedie neznáma a často mimo-evanjelická  osoba,
je obsahom zmluvy ECAV a SEM-u časť, ktorá hovorí o „učiteľkom úrade“,
kedy  vedúce osoby napr. oblastného centra SEM-u musia mať poverenie od
príslušnej  cirkevno – organizačnej  jednotky,  v prípade  oblastného centra  od
seniorátu. Tak sa to prirodzene deje aj na úrovni mládeží a zboru.

Toto prekrývanie cirkevno - ogranizačnej štruktúry ECAV a SEM-u je
rovnako súčasťou zmluvy, a Laco Ontko hovorí, že je to jedna z vecí, ku ktorej
SEM smeroval. Výhodou, podľa jeho slov, mohlo byť predovšetkým uznanie
zo strany cirkvi a hlavne malých organizačných jednotiek, kde SEM pôsobil,
ako hovorí: „aby nás prijali,  kde nás nepoznali.“ Tak napríklad na senioráte
vedeli, s kým majú na úrovni oblastného centra do činenia. Okrem toho, takéto
členenie SEM-u umožňovalo veľmi efektívnu decentralizáciu SEM-u, hlavne
smerom k mládežiam mimo mestských centier, na dedinách.  

Deväťdesiate roky, ktoré okrem živelnej expanzie priniesli aj spory, za
ktorých prirodzené vyústenie môžeme považovať aj zmluvu ECAV so SEM-
om, si s nárastom členskej základne časom vyžiadali aj sprísnenie organizácie
a toľko neobľúbenú inštitucionalizáciu. 

Do roku 1999, podľa Vecanových slov, boli platení dvaja pracovníci
z biskupského úradu a z fínskej misie a SEM nemal ani zriadené účtovníctvo,
„pretože nebolo čo účtovať.“ V tomto období prichádzajú noví pracovníci na
plný  úväzok,  otvárajú  sa  možnosti  grantov   na platenie  oblastných  centier.
Odpoveďou  SEM-u  bolo  napríklad  zamestnanie  účtovníka,  snaha
o decentralizáciu  a podpora  nových  pracovníkov  v SEM-e,  o ktorých  Jano
Vecan  hovorí  ako  o novej  generácií,  vlastne  deťoch  misijného  pôsobenia
v deväťdesiatych rokoch.

Nakoniec  zmluva,  ktorá  na  prvý  pohľad  pôsobí  ako  kontrolný  nástroj
ECAV,  umožnila  platenie  pracovníkov  SEM-u  z peňazí  ECAV,  pretože  tí
vďaka tomu vedeli, koho platia. „Schvaľovanie osôb“ neprinášalo  problémy,
čo  sa týka  navrhovaných osôb.  K zmluve  z roku 2003 sa vzťahujú aj  nové
stanovy, ktoré pôsobenie SEM-u členia do menších organizačných jednotiek,
kopírujúc štruktúru ECAV, z ktorých najvýraznejšie sú oblastné centrá.   

Na  pohľad  napätú  atmosféru  medzi  ECAV  a SEM  však  Vecan  zhŕňa
rozprávaním o platení pracovníkov:

102 Jedna  zo  zásadných  námietok  proti  tejto  zmluve  je,  že  je  protiprávna,  pretože  o
občianske združení nemôže rozhodovať iná právnická osoba. 
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 „...zo zdrojov, ktoré sú pre duchovných, čiže, poviem, je to - je to- je to
prejav dôvery, dobrej vôle aj pomoci, hej, lebo poviem, neni problém pozháňať
financie na aktivitu, je problém pozháňať financie na platenie človeka, hej? A v
tom bola,  poviem,  taká  spolupráca  a..  keby,  poviem,  nechceli,  tak  nám to
nedajú.“ 

V tomto  období  živelnosť  a sústredenia  na  evanjelizáciu  vystriedala
predovšetkým vzdelávacia  činnosť  zo  strany  SEM-u,  zameraná  na  štúdium
Biblie  a  prácu  s  mládežou,   na  úrovni  oblastných  centier  to  bola  podpora
jednotlivých  mládeží,  rovnako  sa  tak  striedajú  pracovníci  v SEM-e103.  Jano
Vecan však hovorí aj o vyústení, ku ktorému v tomto období smerovali, a tým
je  postupné  osamostatňovanie  sa  mládeží,  ktoré  si  nežiadajú  a nepotrebujú
servis  SEM-u. Vecan preto hovorí,  že  má pocit,  akoby dnes  stáli  znova na
začiatku,  a preto  mnohé  SEM-ácke  akcie  majú  evanjelizačnú  povahu.
Skutočnosť je však aj tá, že im chýba náboj a zápal pre vec, ako ho poznáme
z deväťdesiatych rokov. 

K tomuto  obdobiu  sa  viaže  aj  vznik  mládežnícka  centra  vo  Veľkom
Slavkove.  Dodnes  slúži  ako  vzdelávacie  centrum  pre  SEM-áckych
mládežníkov a zároveň miesto stretnutí SEM akcií104. Vedúcim centra ja SEM-
ák  a zároveň  evanjelický  farár,  Vladímir  Findra.  K tomuto  centru  sa  viaže
v prvom rade sociálny projekt pod menom  Dom na pol ceste, ktorý fungoval
od roku 2000 do roku 2004 pod správou SEM-u a časom prešiel  pod krídla
evanjelickej  diakonie,  napriek  tomu  v jeho  vedení  dodnes  stoja  mnohí
pracovníci  a funkcionári  SEM-u,  akým  je  napr.  aj  v tejto  práci  spomínaný
Stano Gurka105. Cieľom práce tohto útulku je predovšetkým starostlivosť o deti
z detských domovov. K činnosti centra vo Veľkom Slavkove sa viaže aj rôzna
misijná  činnosť  v zahraničí,  toho  času  pod  hlavičkou  centra  a SEM-u
prebiehajú  misijné  projekty  v Rusku,  na  Ukrajine,  v minulosti  v Litve
a v Ghane.  

Je určite zaujímavé sledovať, do akej miery došlo k oslabeniu radikality po
desiatich rokoch, nie len na úrovni plošnej práce, ale napríklad aj učenia alebo
etiky106.  Rozdiel  je  rovnako  v nasadení  -  ako  to  pôsobí  na  prvý  pohľad.
O dnešnom SEM-e by sme už nepovedali, že „Jano Vecan behá po Slovensku.“

103 Mnohí z tohto obdobia zostávajú v SEM-e dodnes.
104 http://www.sem.sk/sem/oblastnecentra/slavkov/
105 http://www.domnapolceste.sk/
106 Oslabenie radikality som si všimol napríklad v prístupe k hudbe: pred desiatimi rokmi

bola  považovaná  každá  hudba  mimo  kresťanskej  za  „diabolskú.“  Dnes  ľudia,  ktorí
presadzovali myšlienky tohoto druhu, bežne na konferenciách počas voľných chvíľ nechávajú
bežať  hudbu  bez  ohľadu  na  pôvod.  Tak  podobne  je  to  s užívaním vulgarizmov,  prípadne
oblečenia a výzoru (make – up bol neprípustný!). 
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Premena  medzi  rokmi  1992  a 2003  z misijnej  organizácie  na  organizáciu
zastrešujúcu regionálnu prácu a vzdelávanie je zreteľná107.   

Poslednou zásadnou zmenou pre SEM ako organizáciu bolo pozastavenia
platov  pre  pracovníkov  SEM-u.  Stojí  za  ním  vystriedanie  vedenia  ECAV,
ktorého činnosť a zároveň myšlienkové nastavenia má vo svojom centre zbor.
Laco Ontko hovorí: „Neexistuje pojem zborový pracovník s mládežou, existuje
len pojem zborový, ako, farár.“ Dodáva, že vzťahy s vedením „sú korektné“,
a vzhľadom na nedávnu výmenu, komunikácia je skôr vo fáze spoznávania sa,
a „črtajú sa dobré smery, takže by som nepredbiehal“

K  dnešnému  smerovaniu  SEM-u,  ako  ho  popísal  Jano  Vecan,  dodáva
Ontko: „Skôr sme stále chceli byt nápomocní mladým ľuďom, hlavne vedúcim
mládeži  v  ich  potrebách,  či  už  finančných  alebo  organizačných  na  rôzne
akcie.“ Okrem toho však si SEM stanovil ideál, ktorý prezentoval Jano Vecan
v roku 2008 na konferencií SEM-u, ktorý by sa heslovite dal nazvať „od aktivít
ku vzťahom“, čo obsahovo bolo aj predmetom valných zhromaždení SEM-u.
Tento ideál dostáva svoju konkrétnu podobu napríklad na SEM-feste, prevažne
hudobnom  festivale  zameranom  na  prezentáciu  evanjelických  kapiel.  Jozef
Šimek  na  moju  výčitku  ohľadom  kvality  kapiel,  „nie  je  tu  čo  vidieť“,
odpovedal,  že  práve  to  je  rozdiel  SEM-festu  od  iných  festivalov,  ktoré
ponúkajú  službu,  „tovar,  alebo  zážitok“,  kým  na  SEM-fest  ľudia  chodia
„budovať  spoločenstvo“.  To  dobre  dokazujú  aj  príspevky  na  webovej
stránke108,  ktoré  SEM-fest  chvália  za  jeho rodinnú atmosféru.  Tak  sa  SEM
nakoniec vracia k svojmu ideálu, spoločenstvu. 

SEM  je  otvorený  ekumenickej  spolupráci  s rôznymi  spolkami
a kresťanskými cirkvami,  s ktorými,  ako je uvedené na stránke SEM.u, „ sa
zhodujeme  v  našich  cieľoch.“109.  Ide  hlavne  o združenie  Mládež  pre  Krista
(MPK),  s ktorým sa  podieľajú  na  príprave  rôznych  podujatí,  predovšetkým
festivalu Campfest. MPK je misijne zamerané občianske združenie, v ktorom
spolupracujú zástupcovia  hlavne Cirkvi  bratskej,  Apoštolskej  cirkvi  110.  Tak
podobne spolupracuje SEM s Tréningovým centrom Kompas  v Žiline,  ktoré
poriada spomínanú Konferenciu pre pracovníkov s mládežou (KPM), v menšej
miere napríklad s katolíckym Združením kresťanských spoločenstiev mládeže .

Táto  spolupráca  a zároveň  otvorenosť  sa  dobre  ukazuje  na  popularite
spomínaných akciách medzi mládežou, ako to o tom hovoria priame odkazy na

107 Ak by sme o SEM-e hovorili ako náboženskom hnutí, čo čiastočne je možné, tak práve
vývoj po roku 2003 by hovoril o procese denominalizácie, i keď je to skresľujúci pojem. Znaky
podobnosti  by  sme  našli  napríklad  v otupení  ostrých  hrán,  alebo  vytvorení  organizačnej
štruktúry. Vojtíšek, 2005, str. 60 - 68 

108 http://www.semfest.sk/
109 http://www.sem.sk
110 http://www.mpks.sk/
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webových  stránkach,  alebo  obsah  diskusií.  Tak  napr.  aj  respondent  Peťo,
o ktorom hovorím v kapitole venujúcej sa svedectvám, uviedol Campfest ako
významný  bod  pre  jeho duchovný  rast:  „Kúpil  som si  lístok  na  Campfest,
Bibliu, ...“ Rovnako tak to ukazuje vysoká účasť evanjelických mládežníkov
napr. na KPM, kedy napr. v roku 2006 tvorili evanjelici 45% účastníkov,  čo
výrazne  presahovalo  počet  druhej  najväčšej  skupiny  z Bratskej  jednoty
baptistov,  ktorý  tvorili  16%,  Apoštolská  cirkev  13%111.  Na  otvorenosť
odkazuje  napríklad  aj  zmienka  Wesleyho  prebudeneckého  hnutia  v kázni
z košickej mládeže, podobne tak Jano Vecan hovorí o rôznych „prebudeniach“
zjavne mimo prostredie ECAV.

Uvedená spolupráca ma obdobu práve v naddominačnej spolupráci, ako ju
poznáme  z evanjelikálneho  prostredia,  kedy  dôležitá  je,  „že  sa  zhodujeme
v našich  cieľoch“,  čím  sa  dá  povedať,  z vedomím  duchovného  a misijného
zameranie podujatí, je nesenie evanjelia. 

Dejiny  SEM-u  sú  vlastne  príbehom  evanjelia,  ktorému  nemá  nič  stáť
v ceste. Na druhej strane sú príbehom o tom, ako evanjelium bolo zasadené do
určitého rámca, ktorý má svoju osobitú podobu a sme schopní menovať jeho
znaky. Tie, ako som ukázala v priebehu opisu dejín vzniku SEM-u, odkazujú
na evanjelikálne prostredie, a často priamo smerujú k ideálom pietizmu.

Na záver tejto kapitoly, ktorej cieľom bolo načrtnúť aj vzťahy medzi SEM-
om  a ECAV,  pridávam  výbornú  a výstižnú  odpoveď   Laca  Ontka,  ktorá
ukazuje, ako sa SEM vlastne má k svojej cirkvi a zároveň centrálnosť osobne
prijatého evanjelia. Je SEM evanjelický?

„SEM je  100% evanjelický,  pretože  je  súčasťou  ECAV, pracujú  v  ňom
ľudia, ktorí sú členovia ECAV, a vedie mladých k tomu, aby boli aktívni v
svojich ECAV zboroch. Čo sa týka tradícií evanjelickej viery, ma dva rozmery:
1. rozmer tradičnej zbožnosti, z ktorej vychádza aj Luther, založený na Biblii,
Božej milosti a osobnej zbožnosti - a k tomu sa hlásime aj my. Je to rozmer,
kde Boh mení človeka, vedie ho k spoločenstvu, k hľadaniu Božej vôle pre
každodenný  život.  2.  rozmer  tradície  náboženskej  organizovanosti  -  a  to  je
povyšovanie evanjelického nad kresťanské. Je to jav v tradičných cirkviach.
Niekto nemusí mať osobný rozmer viery,  len vyrastal v ECAV prostredí. A
môže byt aj alkoholikom a zlodejom, ale v nedeľu príde do kostola, na spoveď
a bije sa do hrude, že je dobrý evanjelik, ale jeho život je evidentne v rozpore s
Bibliou. Možno som to zle vyjadril, ako tradície evanjelickej viery, ale je to
kus šovinizmu, a rozoberania evanjelicky významných osobností a minulosti,
miesto  riešenia súčasnosti a toho, či je môj život v súlade s Božou vôľou.
Netvrdím, že veľa farárov sú formálni, ale nájdu sa takí. Teda skôr ako tradície

111 http://www.tckompas.sk/kpm/Vyhodnotenie.php
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evanjelickej  viery  ide  o  evanjelické  tradície,  ktoré  nesúvisia  s  vierou,  len
s náboženskou inštitúciou.“

Philipp Jakob Spener by zaplesal.
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4. Stretnutia mládeže

4.1 „Mládež“

Dalo by sa povedať že prejavy zbožnosti  evanjelickej mládeže, o ktorých
táto práca pojednáva, sú najlepšie viditeľné a popísateľné na stretnutiach, ktoré
už tradične nesú meno „mládež“ alebo „dorast“. To sú práve tie miesta, kde je
činnosť aktivnej časti mladých zreteľná a je prirodzené, že aktívny evanjelik
chodí  na  mládež.  Pre  samotných  mládežníkov  predstavujú  tieto  stretnutia
v mnohých prípadoch jadro ich činnosti a spoločného stretávania. Aj z pohľadu
zvnútra sú mládeže jedným z hlavných znakov sveta SEM-u.

Ich význam pre život mládežníkov je veľmi jednoducho badateľný nie len
z hľadiska  návštevnosti,  ale  dobre  to  dokumentujú  aj  weby  jednotlivých
mládeži  a diskusie  na nich.  V tých sa  dá  dočítať  o problémoch  s mládežou,
diskusiách  o jej  smerovaní  a podobne,  kedy  dané  problémy  sú  vášnivo
preberané  a  „riešené“112.  Ukážkou môže  byť  aj  čerstvá  diskusia  zo  stránky
dolno-kubínskej  mládeže113,  kde  sa prispievatelia  zaoberajú stavom mládeže
a predovšetkým  dôvodmi  straty  členov.  Takáto  diskusia  nie  je  ojedinelá
a nedeje sa len v prostredí mládeže z Dolného Kubína. Typický pre túto otázku
je zápal, častokrát s  odkazom na „domovskú mládež“, alebo sa často vyskytuje
výraz „moja mládež“114. Domovské pochopenie mládeže ukazuje aj príspevok
do  diskusie  na  webovej  stránke  veličnianskej  mládeže115 : “Ahojte  rodinka.
Chcem sa opýtať,  ako sa  má môj  zbor,  čo  má nové,  aká  bola mládež,  dorast,
kostol, čokoľvek.“

Vo väčšine prípadov sa dá hovoriť o prekrývaní  pojmu stretnutie mládeže
a mládež, ako slova referujúceho o určitej skupine. Banálne zhrnuté, mládež sa
stretáva na mládeži. Preto, ak sa hovorí že „naša mladež je v stave...“, máme na
mysli  skupinu,  ktorá  sa  zúčastňuje  stretnutia  a zároveň tvorí  samotné
stretnutie116. Tým sa nevylučuje iná činnosť a stretávanie sa pomimo stretnutia
mládeže. Hovorí to však o tom, že stretnutia mládeže je centrálnym stretávacím
bodom v živote mládeže ako spoločenstva.

112 Vychádzam z predpokladu,  že čo je  obsahom webovej  stránky,  pokiaľ nie je dielom
úzkej skupiny, tak to odzrkadľuje stav a myslenie skupiny, ktorá na webe aktívne žije. Odkazy
na webové stránky jednotlivých mládeží uvádzam na záver tejto práce

113 Jún a júl roku 2009, do tejto diskusia sám prispievam
114 k tomuto bodu je ukážková diskusia na http://www.semkubin.host.sk
115 http://www.vmd.szm.sk/
116 Ukážková môže byť diskusia batizovskej mládeže, ktorá hľadá miesto v cirvi. Je v nej

badateľné splývanie skupiny a stretávania.
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Týmto  životom  nie  je  len  vedomie  identity  alebo  príslušnosť  k určitej
sociálnej sieti. Z nich práve vyplýva aj určitá aktivita a záujem o spoločenstvo,
aj  mimo stretávania sa.  Tá je momentálne veľmi dobre zreteľná práve skrz
komunikáciu  na  internete,   fórach  a  diskusiách  mládežníckych  webových
stránok.

4.2 Mládež ako spoločenstvo

Spoločenstvo je pre evanjelických mládežníkov kľúčový pojem. Na SEM-
konferencii  Stano  Gurka,  vedúca  postava  SEM-u,  na  záver  svojej  kázne
predniesol  výzvu k modlitbám za  mládeže,  kedy predovšetkým apeloval  na
stav  spoločenstiev:  Prehustenie  slova  spoločenstvo  a zároveň  dôraz  na  jeho
význam je viditeľný aj v krátkej ukážke z tejto kázne:

„Keby sme sa tak rozprávali, ako spoločenstvá, tak asi najdôležitejšia vec je,
aby  sme  mali  v  úcte  a  bázni  Božie  princípy  a  Božie  Slovo  v  našich
spoločenstvách a to ostatné príde. Asi musíme byť úplne fanatici v tom, aby
Božie Slovo v nás bolo alfou aj omegou, aby sme niť zo sveta nepustili medzi
nás.  A teraz  by  som chcel  aby sme  to  takto  ukončili,  že   z  každého  toho
spoločenstva, môžeme začať takto, po moje pravej ruke príde jeden,  a povie z
ktorého  spoločenstva  je  a  budeme  sa  modliť   všetci  ostatní  za  vaše
spoločenstvo117.“ 

Chápať mládež ako spoločenstvo je možné práve vďaka splynutiu dvoch
možných  významov,  teda  stretnutia  a skupiny.  Spoločenstvo,  mládež,  tak
získava rozmer presahujúci časové ukotvenie ku   konkrétny dňu. Z Gurkovej
kázne,  rovnako i z diskusie  je  zreteľný dôraz  na  spoločný život  mládeže  aj
mimo hlavné alebo dielčie stretnutia. Myslia sa tým predovšetkým vzájomné
modlitby, ktoré sa dejú v súkromí, vzájomná podpora v duchovných i bežných
veciach. Výzvy k modlitbám sú vecou oznamov a svedectiev a to opäť aj na
webových stránkach118.  Je teda bežné vyzývať  spoločenstvo k modlitbám za
nemoci, osobné rozhodnutia a podobne119. Osobný námet  na modlitbu sa stáva
vecou  verejnou,  výzvou  pre  celé  spoločenstvo.  Spôsobov  je  mnoho,  jeden
z nich ukazuje prax batizovskej mládeže:

117 Celú kázeň Stana Gurku uvádzam v prílohe.
118 Opäť raz kubínska mládež, rovnako zreteľne napr. na stránkach veličnianskej mládeže.
119 Napr. mládež v Dolnom Kubíne si v zborovej miestnosti vyrobila Prayer wall, nástenku

s námetmi  na  modlitby.  Tento  nápad  bol  importovaný  staršími  mládežníkmi
z vysokoškolského prostredia Bratislavy a Prešova.
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„Počas týždňa, keď spolu nie sme, myslíme na seba v modlitbách. Na konci
našich stretaní sa rozdajú papieriky, kde každý napíše svoje meno a veci, za
ktoré  potrebuje,  aby  sa  ostatní  počas  týždňa  modlili.  Papieriky  sa  dajú  na
spoločnú kôpku a každý si niekoho "vytiahne".“120

V tomto  bode  je  zdanlivá  podobnosť  s cirkevným životom ECAV,  kedy
v rámci liturgie sú prednášané ďakovné a prímluvné modlitby za jednotlivých
veriacich, podľa potreby, ako sú predložene zborovému farárovi. Nečakám, že
členovia  cirkvi  budú  svoje  modlitebné  záležitosti  prilepovať  na  webové
stránky, ktoré neexistujú alebo sú nevyužívané. Avšak mimo uvedenú formu,
alebo kontakt farár – veriaci,  modlitebné spoločenstvá a prímluvné modlitby
za osobné veci v rámci zboru na laickej úrovni  nie sú bežné121, alebo sa dejú
skutočne  len  na  úrovni  blízkych  priateľstiev  a teda  o nich  neviem,  kým
v prípade mládeži sa jedna takmer o pravidlo.

Spolupatričnosť,  ktorá  je  vyjadrená  spoločnými  modlitbami,  vidno  aj
v slovách  modlitieb,  a to  nie  len  prímluvných.  Jednou z obľúbených viet,  s
ktorou  som  sa  stretol,  ktoré  otvárajú  modlitby  je  „ďakujem  Ti,  Pane,  za
všetkých  ľudí,  ktorí  sú  tu.“,  pričom  v užšom  spoločenstve  je  bežné
jednotlivcov menovať. Podobnú modlitbu nájdeme aj po Gurkovej kázni, kde
je  pridaná,  rovnako  populárna  pripomienka  o tom,  že  Boh  každého  pozná
osobne  alebo  jednotlivo.  Takéto  modlitby   často  nie  sú  súčasťou hlavného
stretnutia mládeže, čo potvrdzuje, že spoločenstvo presahuje stretnutie. 

Zásadným  momentom  v tejto  veci  je  otvorenie  intímnej  oblasti  pred
spoločenstvom. Námetom pre verejné modlitby sa stávajú veci,  ktoré bežne
trápia alebo fascinujú mladých ľudí. 

Okrem  modlitieb  a ich  námetov  sa  verejnou  vecou  stávajú  vyznania,
„svedectvá“ alebo rôzne príbehy, ktoré v sebe nesú duchovný rozmer. Do pléna
sú predkladané nie len na stretnutiach alebo v osobných rozhovoroch, ale opäť
aj na webových stránkach, v mailoch a podobne. Ako typickú ukážku uvediem

120 Z úvodnej strany webu batizovskej mládeže, http://dobose.ic.cz/
121 Dokumentovať  toto  tvrdenia  je  veľmi  komplikované.  Napr.  ukážkovým  môže  byť

bratislavský zbor  ECAV na Legionárskej ulici. Pod hlavičkou zboru sú poriadané dvadsaťštyri
hodinové spoločné modlitby. Organizátormi je vysokoškolský klub UPC a Spoločenstvo rodín,
inak povedané mladí evanjelici a v prípade UPC dosť jednoznačne SEM-áci. Príkladom môžu
byť tiež fungujúce modlitebné spoločenstvá ECAV, ktoré nefungujú pri väčšine zborov. Pri
tvrdení, že modlitebné zdieľanie sa v ECAV na spomínanej úrovni je ojedinelé, sa opieram len
o  vlastnú skúsenosť z domovského cirkevného zboru a iných cirkevných zborov, napr. zborov,
v ktorých pôsobil ako farár môj starý otec, prípadne na čítaní časopisu Evanjelický posol z pod
Tatier.  To stále nevylučuje,  že by v ECAV nebol živý modlitebný súkromný život - ten je
práve zreteľný z uvedených „zdrojov“. Takúto pochybnosť vyvracia aj obľúbenosť rôznych
modlitebných knižiek, alebo denníka so zamysleniami Tesnou bránou. Ide mi však aj o mieru
zverejnenia osobného života pred širším spoločenstvom.
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príspevok z jedného mládežníckeho webu (s doplnenou diakritikou v skrátenej
podobe:

„Tak som sa rozhodla, že vám idem zase niečo napísať. Teda Boh sa rozhodol.
Tento týždeň som mala prvú skúšku v živote (z politickej filozofie), tak si viete
predstaviť, ako som sa asi cítila ... A tak som pristúpila k alternatíve, ktorú volím v
každej krízovej situácií. Myslím, že ten scenár poznáte - prísť ku poličke, vziať
Bibliu, otvoriť ju na ktorejkoľvek strane a zrazu tam nájsť presne ten verš, ktorý v
tej chvíli potrebujete... Nech čítam ako čítam - je to celé "len" Máriino videnie.
Ale čo to ma byť, ja potrebujem povzbudenie! A tak dojdem až k predposlednému
veršu...: Lebo Bohu nič nebude nemožné. Vytiahla som si otázku č. 3. Čo k tomu
viac dodať?“

Miera  osobna  a jeho  vystavenia  verejnosti  závisí  od  veľkosti  mládeže.
Spomínaná kubínska alebo veličnianska mládež číta okolo 30 členov a každý
každého pozná. Aj preto napr. na webe košickej mládeže námety na modlitby
sa  obmedzujú  na  všeobecné  otázky,  akými  je  chod  mládeže,  dorastu,
pripravované  akcie  a podobne.  Ale  užšie  spoločenstvo  v rámci  košickej
mládeže, dorast,  má na svojom webe niečo ako modlitebnú nástenku, opäť pod
anglickým názvom web´n´pray.  Podobne tak fungujú spomínané svedectvá: tie
si  zachovávajú svoju intímnu povahu aj  pred širokým spoločenstvom,  čoho
ukážkou je blog na stránke košického dorastu122, kde dorastenci a mládežníci
predkladajú svoje osobné príbehy,  ktorých témou nie  je  len „príbeh viery“,
osobnej konverzie..

Spomínaná prax vzájomných modlitieb a svedectiev sa bežne v SEM-áckom
svete označuje výrazom zdieľanie sa.  Nejedná sa len o vlastné označenie, ale
zároveň tento SEM-ácky prístup, ktorý je v prostredí ECAV rozlíšiteľne iný, je
veľmi  blízky  poňatia  zdieľania  sa,  ako  ho  poznáme  z evanjelikálneho
prostredia. K tomuto prostrediu ho približuje predovšetkým miera otvorenosti
svojho osobného priestoru svojmu spoločenstvu,  alebo obecne verejnosti  za
misijným  účelom.  V tomto  bode  sú  zrovna  webové  stránky  jednotlivých
mládeží  veľmi  podobné  stránkam  evanjelikálnych  cirkví,  zborov
a spoločenstiev. 

Jednou z obľúbených tém sú „vzťahy“ a zaužívaný je idióm „riešiť vzťahy“
alebo  „problémom  sú  vzťahy.“  Tu  vychádzam  z rôznych  väčších
celoslovenských  stretnutí,  prípadne  viacerých  valných  zhromaždení  SEM-u,
kedy  ako  hlavné  problémy  členovia  rôznych  mládeži  uvádzali  vzájomné
vzťahy  a odchod  členov  zo  spoločenstva123.  Očákaval  by  som  úplne  iné
sťažnosti  mládežníkov:  napr.  na  nedostatočnú  komunikáciu  so  zborom,

122 http://www.blog.dorast.sk/
123 Diskusia dolno-kubínskej mládež sa vedie práve okolo témy vzájomných ublížení.
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nedostatok peňazí, rapídne znižovanie počtu členov a podobne, čo sú aj reálne
problémy evanjelických mládeží124. Je preto zaujímavé sledovať, že vo väčšine
prípadov, kedy sa otvorene a dôverne hovorilo o mládežiach, sa narazilo práve
na otázku vzájomných vzťahov v spoločenstve.  V modlitbe mládežníčky  za
spoločenstvo  po  spomínanej  Gurkovej  kázni  je  tento  moment  taktiež
spomenutí,  uvádzam  ako  príklad  príspevok  z diskusie  z webu  veličnianskej
mládeže: „túžim, aby sa to všetko zmenilo,  tie vzťahy medzi nami, lebo mám
mierne pocit,  že je  to  len také zvláštne hrané.“  Dá sa predpokladať,  že tento
problém sa tak často tematizuje nie len preto, že sa prirodzene očakávajú dobré
vzťahy v spoločenstve,  ale pre výnimočnú závažnosť daného bodu v očiach
SEM-áka.  Pod tým čarovným výrazom „problematické vzťahy“ sa častokrát
skrývajú  rôzne  ublíženia  a nenaplnené  očakávania125 ,  ako  o tom  hovorí
diskusia dolnokubínskej mládeže, kedy problémom spadajúcim pod hlavičku
vzťahy,  je  pocit  neprijatia.  O výbere  ľudí,  „prijímaní  osôb“,  na  základe
sympatií hovorí rovnako dievča v modlitbe po Gurkovej kázni. Obrátene, celá
táto diskusia vlastne ukazuje na ideál, ktorý si evanjelický mládežníci nesú.

Táto  kritická  tendencia  opäť  ukazuje,  že  pre  spoločenstvá  evanjelických
mládežníkov  hrá  osobno  v  spoločenstve  nesmiernu  rolu.  V kresťanskom
kontexte  je  láska  bratov  a sestier  v spoločenstve  prirodzená  vec.  Vo  svete
SEM-u táto láska má však podobu predovšetkým osobného záujmu, zdieľania
sa,  a aktívnej vzájomnej starostlivosti vo veciach duchovných aj bežných.

Neraz  sa  môžeme  stretnúť  s teologickým  konceptom  spoločenstva  ako
Kristovho tela. Tak o tom hovorí Stano Gurka vo svojej kázni a podobné úvahy
nájdeme  nezávisle  na  tom  na  diskusií  webu  batizovskej  a dolnokubínskej
mládeže. Takéto teologické zakotvenie prináša so sebou automaticky apel na
prijatie  zodpovednosti  v rámci  spoločenstva,  z čoho  vyplývajú  rôzne
prerozdeľovanie úloh, modlitby za spoločenstvo a podobne.

 Okrem výzvy k angažovanosti  to  so  sebou nesie  vytvorenie  posvätného
priestoru. Mládeže sami seba nechcú chápať ako sociálne kluby, ale, povedané
slovami  mládežníkov,  ako  „spoločenstvo  s Bohom.“  Tak  napríklad  o tom
hovorí mládežníčka z Košíc v modlitbe po výklade: „ďakujem Ti ...že tu chodí
tak veľa ľudí na jedno miesto a že čas chcelo stráviť s Tebou.“ Podobne tak
o tom  hovorí  výrok  z webove  diskusie  z Veličnej:  „Chcem  Vám  dnes
VŠETKÝM poďakovať, ako spoločenstvu. Bolo mi dnes veľmi dobre s Vami a
teším sa, že Boh bol pri tom. Ďakujem Vám za všetko.“ Optikou toho posvätenia

124 Napr. vo výročnej správe Prešovskej mládeže za rok 2008 je menovaných sedem bodov,
okruhov,  ktorým  sa  chce  mládež  venovať,  spolu  s „múdrymi  rozhodnutiami,  autentickou
vierou“ a podobne, tam stoja „zdravé priateľstvá“, http://www.patmos.sk/ecavpo/web

125 V tomto konkrétnom bode ohľadom ublížení sa odvalávam len na osobnú komunikáciu
s členmi trnavskej, veličnianskej mládeže, mládeže z Lazov pod Makytou, a vlastnej skúsenosti
z Dolného Kubína.

51



spoločenstva môžeme rozumieť nasadeniu pre prácu v ňom, jeho upevňovaniu
a zápal pre „riešenie“ rôznych starostí.

Zhrnutie  predošlých  bodov  dobre  vystihuje  predsavzatia  mládeže  zo
Spišskej  Novej  Vsi,  kde  cieľmi  stretávania  mládeže  sú:  „  1.  budovať
spoločenstvo, 2. rásť v poznávaní Pána Boha prostredníctvom Biblie 3. slúžiť
mladým  ľuďom  vo  svojom  prirodzenom  prostredí.“126 Stretáva  sa  tu
pochopenie silného spoločenstva, ktoré vyžaduje vklad, posvätného priestoru
odôvodnené duchovným rastom a aktivita navonok.

Z teologického  pochopenia  mládeže  ako  Tela  Kristovho  prirodzene
vychádza pochopenie mládeže ako svojbytného spoločenstva.  Tým nechcem
povedať, že v rámci zborov sa jedná o osobitné útvary,  ktoré by sa zámerne
vyčleňovali  zo  života  zboru127.  Uvedené  zdroje  však  dosť  presvedčivo
odkazujú  na  držanie  identity  mládeže  a jej  výlučného  sebapochopenia  ako
spoločenstva, predovšetkým medzi svojimi, teda mládežníkmi. Ako to vyzerá,
dobre ukazuje prezentácia na hlavnej stránke webu pieštanskej mládeže:

„Spoločenstvo  evanjelickej  mládeže  v  Piešťanoch  vzniklo  pod  zborom
ECAV v roku 1996. Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorí rozhodli nasledovať
Pána Ježiša Krista.128“

Podobná formulácia sa nachádza aj na webe batizovskej mládeže:

„Tvoríme mládež, ktorá je v prvom rade Kristovým telom a každý mladý v
tomto spoločenstve ma nezastúpiteľnú úlohu. Naše spoločenstvo je súčasťou
zboru ECAV Batizovce - Gerlachov.“

Toto  myslenie  sa  odzrkadľuje  už  v spomínaných  prívlastkoch  „moja
mládež“ alebo „domovská mládež“. V prostredí SEM-áckych mládeži je teda
bežné rozumieť fungujúcim mládežiam ako pevne zomknutým spoločenstvám,
s dôrazom na zachovanie identity mládeže.

Ak chcem hovoriť o mládeži ako o stretnutí, je prirodzeným predpokladom
poznať toto spomenuté porozumenie mládeže ako spoločenstva. Jeho znakmi
sú: dôraz na osobno, zdieľanie sa, silné zomknutie sa v rámci  spoločenstva,
držanie  identity  spoločenstva  a jeho pochopenie  ako posvätného priestoru –
Tela Kristovho. Tieto znaky sú určujúce pre podobu samotných centrálnych

126 http://www.ecavsnv.sk/sucasnost/mladez.html
127 Samotné súžitie  a  spoluprácu  mládeži  so zbormi by bolo veľmi náročne zmapovať.

V tejto práci sa zaoberám v tejto otázke predovšetkým myšlienkovým a názorovým základom
vzťahu zbor – mládež.

128 http://sempn.szm.sk/
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stretnutí  mládeže,  ale  aj  rôznych  iných podujatí  a akcií,  akými  sú stretnutia
skupiniek, tábory, víkendovky a podobne. 

4.3 Stretnutie mládeže

Na  úvod  tejto  state  o mládeži  som  uviedol,  že  stretnutia  mládeže  sú
centrálnym  bodom  života  a sveta  evanjelickej  mládeže.  Takto  formulované
zobecnenie má svoje výnimky, ktoré stoja zmienku.

Jednou  z najvypuklejších  je  momentálny  stav  Košickej  mládeže,  jednej
z najväčších  na  Slovensku  a zároveň  mládeže129,  z ktorej  pochádzajú  mnohí
funkcionári SEM-u a ktorá už tradične udávala myšlienkové smerovanie SEM-
u. Už pred pár rokmi bol zreteľný posun v živote košickej mládeže, ktorá sa
začala  sústreďovať  predovšetkým  na  prácu  v menších  skupinkách.  Tieto
skupinky  boli  koncipované  tak,  aby  pokrývali  rôzne  záujmy  členov  alebo
mohli svojím špecifickým spôsobom misijne pôsobiť. Okrem toho pravidelné,
klasické  stretnutia  pre  staršiu  mládeže  (od  pätnásť  rokov),  ktoré  prebiehali
každý štvrtok večer v priestoroch zborovej miestnosti, sa preriedili a mládež sa
toho času stretáva  raz  za  dva  týždne.  Zjavne sa  nejedná o nezáujem,  alebo
nedostatok návštevníkov, ale prenesenie dôrazu zo stretnutia mládeže na inú
činnosť v rámci  spoločenstva a zboru.  Tým je,  podľa slov jedného z členov
košickej mládeže, napríklad práca pre dorast a tzv. učeníctvo,  teda cielená a
účelová práca s jednotlivcom alebo menšou skupinou130. Táto výnimka je daná
ani  nie  tak  teologickým podhubím131,  ale  predovšetkým možnosťami,  ktoré
veľká  mládež  poskytuje,  hlavne  čo  sa  týka  vzniku  menších  skupín
s rozdielnymi záujmami a zameraním.

V ostatných  prípadoch  slovenských  mládeži  sa  však  dá  hovoriť  stále
o centralizovaní  mládežníckeho  života  práve  v stretnutí  mládeže132,  napriek

129 Za rok 2008 v súčte dorast a mládež je to 77 členov SEM-u, podľa: Prehľad členskej
základne v roku 2008 v členení podľa krajov a okresov.

130 Je veľmi ťažko odhadovať do budúcnosti,  či  sa  podobný koncept uplatní  aj  inde po
Slovensku a do akej miery. Jeden z košických mládežníkov si vysvetľoval tento vývoj práve
kvôli starnutiu mládežníkov, ktorí sa nimi stali v deväťdesiatych rokoch. Postupne prechádzali
do rôznych rodinných spoločenstiev a vytvárali  sa menšie skupinky.  Starnutie mládežníkov
a problémy  s tým  súvisiace  (na  mládežiach  sa  cítia  „starí“)  ešte  stále  nemusia  spôsobiť
prenesenie  dôrazu  na  iné  menšie  spoločenstvá,  hlavne  kvôli  nedostatku  potencionálnych
členov, čo však pri tak veľkej mládeži, akou  je košická, nebol problém. To podobne platí aj
špecifikácií záujmov menších skupín – väčšina slovenských mládeži by narazila na problém
s nedostatkom členov takýchto „skupiniek.“

131 Uvádzam  to  preto,  že  podľa  istého  evanjelického  farára,  je  to  dôkazom
„separatistických, sektárskych snáh“ vo vnútri košickej mládeže.

132 Tým nevylučujem možnosť, že by ním bola nedeľná bohoslužba. Túto otázku som vo
svojej práci skúmal len okrajovo. Ako centrálnu chápem stretnutie mládeže hlavne v zmysle
mládežníckeho života, teda nie zborového alebo cirkevného života.
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zreteľnému  oslabovaniu  dôrazu.  Ten  spôsobujú  predovšetkým  príležitosti
k stretávaniu, akým sú rôzne modlitebné stretnutie133, alebo skupinky, prípadne
rôzne športové alebo zábavné akcie134.

V nasledujúcom budem hovoriť  o stretnutí  mládeže,  teda  ako sa obvykle
označuje „mládež“ a „dorast“, s ohľadom na vekový rozdiel. Jedná sa v zásade
o stretnutie  v podvečerných  hodinách.  Výber  dňa  v týždni  je  nastavený
prevažne mimo nedele135, kde výnimkou je bratislavský vysokoškolský klub31,
ktorého  hlavné  stretnutie  prebieha  takpovediac  v riadnom  kostolnom  čase.
SEM v tomto prípade úzko spolupracuje s ECAV a jedná sa vlastne o služby
božie pre mladých, pod vedením duchovných ECAV136. Stretnutia mládeže sú
umiestnené prevažne v piatok alebo sobotu. Výnimkou sú stretnutie vo štvrtok
(  košická  mládež),  v stredu  (pražská  mládež  slovenského  a.v.  zboru
a vysokoškolská  mládež  v  Prešove)  s ohľadom  na  migrujúcich
vysokoškolákov, alebo utorok  (nitrianska „staršia a pracujúca mládež“).

Stretnutia  sa  odohrávajú v priestoroch evanjelických zborov,  prevažne na
farách,  v zborových  miestnostiach,  v zásade  nie  v kostole.  Stretnutia  sú
pravidelne ohlasované, sú súčasťou tlačených oznamov, zborových násteniek
alebo aj zborových webov. 

Spôsob,  akým  jednotlivé  zbory  chápu  stretávanie  svojich  mládeži
a prisudzujú im určitý   duchovný alebo bohoslužobný význam,  je  viditeľný
z toho,  ako  ich  označujú  vo  svojich  oznamoch.  Na  zborových  webových
stránkach sú mládeže  uvedené ako „biblická  hodina mládeže“137,  „stretnutie
mládeže“138,  alebo len „mládež“139 , ale unikátne je označenie „spoločenstvo
mládeže“140, Je zreteľné, že výraz spoločenstvo, má určitý nádych a zároveň je

133 Tak  napríklad  mládež  v Bardejove  poriada  Modlitby  za  tvoju  školu,
http://www.bjmladez.szm.sk/,  alebo  dolno-kubínska  mládež  a jej  nedeľná  ranná  modlitebná
skupinka.

134 Opäť jedno pozorovanie z domovskej kubínskej mládeže: na športové a zábavné akcie,
prípadne skupinky,  často chodia ľudia,  ktorí  sa inak nezúčastňujú stretnutia  mládeže alebo
dorastu. Neskúmal som však, či sa jedna o celoslovenský jav

135 Napr. rožňavský dorast sa stretáva v nedeľu popoludní
136,  Ide  o unikátne spojenie práce  SEM-u a ECAV.  Ako uvádzajú na svojich stránkach,

prácu rozbehol SEM, na čo bola podporená zo strany ECAV a toho času preň pracujú dvaja
ordinovaný  pracovníci  ECAV.  Tento  „zbor“  je  vlastne  mládež,  registrovaná  v SEM-e,
http://www.klub31.sk 

137 Tak  napr.  zbory  Ružomberok,  Dolný  Kubín,  Poprad  –  Veľká  (v  sekcií  Duchovné
príležitosti spolu so Službami Božími), Rožňava, Soľ, Trebišov, 

138 Napr.  Badín,  Dudince,  Dobrá  niva,  Košice,  Liptovský  Mikuláš,  Sobotište,  Štrba,
Trenčín, 

139 Napr. Kežmarok, Kremnica, Lazy pod Makytou a mnohé iné
140 Adamovské Kochanovce,  Liptovský Peter ( uvedené pod hlavičkou spoločenstvá, spolu

so spevokolom).  V prípade  Adamovských Kochanoviec  stojí  za povšimnutie  celková práca
s deťmi,  dorastom  a mládežou,  kedy  je  samotný  farár  priamym  účastníkom  stretnutí
a poriadaných akcií, rovnako,  farár s gitarou v ruke sa v ECAV často nevidí, viz. fotogaléria
na zborovej stránke: http://www.faraak.sk/
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to  hodnotenie.  V tom je  rozdiel  medzi  mládežou  a chápaním  ECAV,  kedy
mládežníci sa zásadne označujú ako spoločenstvo a je to pre nich dôležité141.
To  však  v očiach  väčšiny  zborov,  ako  ukazuje  rôznorodosť  v označovaní
stretnutí mládeže, nie je dôležitý zdôrazniť alebo vypichnúť. Uvedené výrazy,
ktoré  používajú  jednotlivé  zbory,  nemusia  byť  použité  s určitým zámerom,
napr. odlíšiť význam Služieb Božích od stretnutia mládeže. Dôležitý je však
spomínaní  rozdiel  v chápaní  mládeže  predovšetkým  ako  spoločenstva,  a až
druhorado ako napr. biblickej hodiny142.

4.4 Priebeh stretnutia mládeže

Obsah a jednotlivé body priebehu stretnutia mládeže ukazujú zásadné body
pre pochopenie SEM-áckeho sveta a mnohé z nich sú práve onými šibboletmi,
ktoré  môžu  odkazovať  na  evanjelikálne  prostredie.  Samotný  charakter
stretnutia  mládeže  je  daný  pochopením  skupiny  mládeže  ako  spoločenstva
a obsahom tohto  pochopenia,  ako  som uviedol  už  vyššie.  Toto  pochopenie
udáva tón celých stretnutí a zároveň postavenie stretnutie v živote jednotlivca.
Pretože mládež ako skupina sa chápe ako spoločenstve, čo je posvätný priestor,
je  prirodzené,  že  hlavné  stretnutia  skupiny  mládeže  budú  v sebe  tiež  niesť
posvätný nádych.

Ako hovorím o hlavných stretnutiach mládeže, mám na mysli rovnako aj iné
stretnutia  ako  je  doslovne  mládež.  Tými  sú  aj  stretnutia  dorastu,  alebo
konfirmačného  dorastu,  stretnutia  staršej  mládeže  alebo  študentov.  Toto
členenie závisí od počtu mládežníkov a jej potrieb, prípadne na organizačných
silách. 

Takéto delenia mládežnikov do osobitných stretnutí závisí od veku, avšak
neexistuje  celoslovenský  plošný  úzus,  ktorý  by  definoval  vekové  hranice.
Napr.  košický  dorast  pracuje  s mládežníkmi  od  dvanásť  rokov  a štrnásť  –
pätnásť  ročných  už  posiela  na  mládež.  Dorast  sa  tu  má  kryť
s predkonfirmačnou  prípravou  a jeho  pôsobenie  prakticky   končí
s konfirmáciu143. Podobne veľká mládež v Prešove však s dorastom pracuje ako
s „pokonfirmačnou mládežou“,  tak je  tomu podobne napríklad  aj  v Dolnom
Kubíne144.  Nad  dorastom  stojí  mládež,  ktorý  v mnohých  prípadoch  nemá
vekové ohraničenie, zvrchu ani zospodu. Prirodzeným pokračovaním mladeží

141 Opäť nejde o pravidlo: napr.  na stránke prešovskej mládeže samotní členovia mládež
a dorast  uvádzajú  pod  hlavičkou  „stretnutia“.  To  nevylučuje  sebapochopenie  mládeže  ako
spoločenstva, dokazujú to ostatné príspevky na ich webe:  http://www.mladez.relevant.sk  

142 Biblická hodina je tradičný výraz, ktorý sa bežne používal ešte pred rokom 89, je vlastne
neutrálny a môže byť naplnený ľubovoľným obsahom. 

143 http://www.dorast.sk/
144 Ráta s postupnosťou detská besiedka – konfirmačná príprava – dorast.
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a starších  mládeží  sú  tzv.  „rodinné  spoločenstvá“,  „stretnutia  rodín“,  alebo
„spoločenstvá rodín“.

Dorast, mládež a napr. aj staršia mládež, ako hlavné mládežnícke stretnutia
však majú spoločnú štruktúru priebehu a podobné znaky, preto ich je možne
popisovať  spoločne.  V zásade  sa  líšia  obsahom,  ktorý  je  daný  vekovými
potrebami, ich formálna stránka a štruktúra sú však takmer totožné. Pre potreby
tejto práca a tejto časti budem tieto stretnutia súhrne nazývať „mládež“, tak,
ako sami seba nazývajú.

Stretnutia  mládeže  v sebe  ukážkovo  nesú  princíp  role  laikov  v práci
s cirkvou  a spoločenstvom.  Je  veľmi  náročné  vyčísliť,  koľko  mládeží  na
Slovensku prebieha pod priamym vedením alebo účasťou  farára alebo kaplána.
Mládeže,  ktoré  som  navštívil  alebo  podrobnejšie  sa  nimi  zaoberal,  však
poväčšinou sú schopne fungovať bez priameho zásahu zborového farára. To, že
to tak je, ukazuje spor, ktorý vznikol medzi ECAV a SEM-om, kedy ECAV
vyslovila  obavy  o niektorých  vedúcich  mladeží  a ich  smerovaní  mimo
evanjelickú cirkev145. Tak podobne o tom hovorí bývalý predseda SEM-u, Laco
Ontko, ktorý hovorí o tendencií presadzovať iné mládežnícke platformy mimo
SEM,  kde  by  mali  rozhodujúce  slovo  evanjelický  farári.  Laici,  ktorí  vedú
priebehy mládeží, však nie sú zboru neznámi, opäť o tom svedčia napr. stránky
zborov, kde v sekcií týkajúcej sa mládeže, sú vedúci mládeže často menovaní.
Pre  vedúcich  mládeží  v minulosti  SEM  poriadal  rôzne  školenia,  posledná
publikácia SEM-u sa venovala práve práci s mladými ľuďmi146, táto snaha zo
strany SEM-u postupne upadá a každopádne SEM z centrálnej pozície plošne
nepokrýva školenie pracovníkov s mládežou.

Samotný priebeh mládeže stojí na štruktúre modlitby – chvály – svedectvá –
výklad  (Slovo)  –  oznamy147,  s tým  že  poradie  a opakovanie  jednotlivých
prvkov  variuje.  Opäť  sa  nedá  povedať,  že  by  sme  vedeli  pomenovať
celoslovenský spôsob vedenia mládeží, ale spomenuté prvky nájdeme všade na
mládežiach.  Je zaujimavé sledovať, že táto štruktúra ma svoje zakotvenie aj
pred  rokom 89148 dokonca  niektorí  farári,  ktorí  pôsobili  po  druhej  svetovej
vojne, uviedli podobnú štruktúru vedenia mládeže.

 Vyzdvihnúť jeden z týchto bodov ako zásadný pre mládež,  je nemožné. Dá
sa však povedať,  že vynechanie jedného z nich by výrazne narušilo priebeh
mládeží.  K týmto bodom sa skôr  niektoré pridávajú,  napr.  rôzne hry,  kvízy
(platí predovšetkým pre dorast), alebo aktivity v menších skupinkách, prípadne

145 O tomto spore hovorí bývalý generálny biskup, prof. Július Filo, v rozhovore, s ktorým
pracujem v tejto práci.

146 Faix, Tobias: Kreatívna práca s tínedžermi, SEM, Košice 2005
147 Nereflektovane odpovedá klasickej liturgickej štruktúre, ťažko povedať či ide o zámer.
148 Tak o tom hovoria starší mládežníci.
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rôzne  kultúrne  bloky149.  Očakával  som,  že  ako  prídavok  nájdem  v prípade
niektorých mládeží aj špeciálne prisluhovanú Večeru Pánovu, čo sa však vôbec
nepotvrdilo a ak, tak jedná sa o naprostú výnimku150. 

V prílohe  tejto  práce  uvádzam  kompletný  prepis  priebehu  mládeže
v Košiciach  a čiastočný  prepis  bratislavskej  mládeže,  oba  prepisy  sú  dosť
čerstvé.  Predovšetkým  kompletná  mládež  z Košíc  výborne  ukazuje  na
paradigma, ktoré vlastne tvorí liturgiu mládeže, ako sa s ňou môžeme stretnúť
rôzne  po  Slovensku.   Jedným  z rozdielov,  ktoré  odlišujú  mládeže,  je
rozhodenie funkcií, kto čo robí. Zásadným rozdielom je funkcia vedenia, ktorá
vlastne moderuje priebeh mládeže, uvádza nasledujúce bloky, vyzýva  činnosti
a celkovo riadi priebeh. Ako je zrejmé na ukážke Košickej mládeže, túto úlohu
vykonáva tá istá osoba, ktorá má aj výklad alebo Slovo a čiastočne vedenie
mládeže má na starosti vedúci chválovej kapely (mimochodom, je úplne bežne
hovoriť mu worship leader). Tento spôsob však nie zaužívaný všeobecne, napr.
už len prepis časti mládeže z Bratislavy ukazuje, že úloha vedenia mládeže je
nezávislá od oboch spomenutých funkcií, a tak podobne sa to deje aj na iných
mládežiach (Veličná, Dolný Kubín).

4.4.2 Kto sú mládežníci?

Pre charakter stretnutia mládeže a rovnako i pre mládež ako spoločenstvá je
potrebné si uvedomiť, že rôznosť jej návštevníkov nie je taká pestrá, ako je to
napríklad  na  nedeľných  bohoslužbách.  Prirodzene,  okrem  vekového
ohraničenia,  jestvuje vymedzenie určené spiritualitov a jej  prejavmi.  Platí  to
predovšetkým pre stretnutia staršej mládeže. Sami seba popisujú ako tých, ktorí
„to  berú  vážne“,  alebo  „majú  osobný  vzťah  s Pánom  Ježišom“.  Z vonka
nazerané, sú to práve tí, ktorí udávajú a vezú sa s mainstreamom sveta SEM-u,
so živou, nadšenou vierou, dôrazom na jej osobné prežívanie a viditeľný prejav
aj  v bežnom  konaní  a  reči,  s potrebou  osobného  zdieľania  a vzájomných
otvorených  modlitieb.  Sú  to  tvorcovia   a  zároveň  konzumenti  kresťanskej
mládežníckej  kultúry,  ktorá  v sebe  nesie  určitú  podobu  chvál  a špecifickú
vonkajšiu podobu prejavu svedectiev alebo kázníi, tak ako sa ich budem snažiť
popísať v nasledujúcom. V rámci tohto ohraničenia dochádza k odlišnostiam,
napríklad v prístupe k chválam, alebo ochote zdieľať svoj intímny priestor.

Na  mládeže  prevažne  nechodia  náhodní  okoloidúci  a novým neznámych
návštevníkom dávajú mládežníci patrične najavo, že si ich nesmierne vážia -

149 Napríklad na bratislavskej mládeží, z ktorej je priložený prepis, prebehol blok tvorby
mládežníkov.

150 Celkovo v evnajelických  kruhoch som sa nestretol  s tým,  že  by si  laici  prisluhovali
Večeru Pánovu.
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ako výnimku151.  Vo väčšine  prípadov sú členmi  mládeží  príslušníci  ECAV,
ktorí prešli konfirmáciou, čo sa dá povedať aj o vedúcich mládeží. Mládeže sú
však vo veci cirkevného pôvodu otvorené, najčastejšími cezpoľnými členmi sú
mladí katolíci alebo ľudia bez cirkevnej príslušnosti152.  

V nasledujúcich častiach sa budem snažiť  ukázať na pochopenie mládeže
ako  posvätného  priestoru.  To  sa  budem snažiť  ukázať  na  jednej  strane  na
základe pozorovania prejavu a prístupu mládežníkov a na druhej ich obsahom
a pochopením,  ako  zo  strany  vedúcich  tak  i členov.  Tie  ukazujú,  že
mládeženíci berú svoje stretnutia nanajvýš vážne.

 To však neznamená, že by priebeh mládeží bol strnulý, škrobený, s prísnym
dôrazom na „slušné správanie“.  Ako vidieť  z kompletného prepisu košickej
mládeže, je bežné, že mládežníci kazateľovi skáču do reči, počas svedectiev sa
hovoria  vtipy,  často  veselé  príbehy,  alebo  len  bežné  zažitky  z týždňa,
odľahčujúcim  prvok  je  aj  občerstvenie  prístupne  počas  celého  priebehu
mládeže. Mládeže, ktoré som videl, prebiehali veľmi uvoľnene, bez náznaku
vypätosti,  a spontánne.  Spontánnosť  sa  prenášala  aj  do  spôsobu  vedenia
mládeže, často aj improvizovaného výberu piesní, príspevkov, rovnako tak do
prednesu výkladu. Väčšina výkladov bol čiastočne improvizovaná na mieste,
nestretol som sa s čítaním výkladu z papiera. Samozrejme sú určité nepísané
pravidlá,  ktoré  variujú rôzne po Slovensku153,  celkový charakter  sa  však dá
popísať ako uvoľnený.  Do tohto obrazu uvoľnenej, prevažne veselej mládeže
by som chcel priniesť ich vlastné poňatie posvätna.    

4.5. Modlitby

Modlitby sú výbornou ukážkou toho, že mládež  je svojimi členmi braná
nanajvýš vážne, čo sa potvrdzuje, ak si pozrieme modlitby uvedené v košickom
prepise. Modlitby majú svoje miesto v liturgii, vyzýva k nim vedenie, v zásade
otvárajú  stretnutie  mládeže.  Obsahy  zahajovacích  modlitieb  sú  si  podobné,
vyhrotenú podobu poskytuje ukážka z košickej mládeže154: 

151 Na  mládežiach,  kde  som  prišiel  a nepoznali  ma,  som  sa  často  stretol  s vrelým
zoznámením, ktoré bolo často až neprirodzene vrelé. Človeka napadne, že za týmto spravaním
stoji „evanjelizačný stres“, strach, aby sme niekoho nestratili, aby sa medzi nami cítil dobre.

152 Odkazjum na vlastné pozorovania, zároveň na niektorých weboch som sa stretol práve
s upozorneniami na vlastnú cirkevnú príslušnosť mimo ECAV a jej bezproblémové prijatie. 

153 Týkajú  sa  napr.  vypínania  zvonení  na  mobiloch,  rozhovoroch  počas  chvál,  náhlych
odchodov, používania vulgarizmov počas mládeže, jedenia.

154 Táto modlitba zahajuje  zároveň aj  chvály,  v tomto prípade je  ťažké  odlíšiť  začiatok
mládeže a bloku chvál.
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„...a my chceme sa na Teba sústrediť,  Pane a  chceme  Ti  priniesť  obeť
sústredenej mysle, obeť času, Pane,... očakávame na Teba, Pane, čo Ty budeš
robiť.“ 

Modlitby sú spontánne a často veľmi osobné. V prípade Košickej mládeže,
ako  vidno  z ukážky  tvoria  tok  spoločne  s chválami,  kedy  sú  piesne  voľne
prerývané modlitbou, čo podľa mnohých zdrojov nie je bežné, a modlitby sú
oddelené do osobitného bloku.

 Zo zvukovej  ukážky,  ktorú  prikladám je  zreteľná  aj  špecifická  melódia
hlasu, ktorá je odlíšiteľná aj v rámci východoslovenského, košického dialektu.
Môžeme  si  ju  všimnúť,  inak  stavanú,  ale  predsa  rozdielnu  od  bežného
preslovu, aj na zázname z Bratislavskej mládeže, predovšetkým pri modlitbách
jednotlivých členov (nie kazateľa), prípadne ostatných priložených zvukových
záznamoch.  Povahu  takéhoto  prejavu  by  celkom  dobre  vystihovali  slová
dojatie a pokora155.

Z uvedeného vyplýva opäť dôraz na osobný vklad do modlitby, ten však vo
väčšine prípadov nemá podobu extatického zážitku, ako by sme ho očakávali
v letničnom  prostredí,  ale  modlitby  mládežníkov  svojim  charakterom
a prejavom sú odlíšiteľné od modlitby prednesenej počas evanjelických Služieb
Božích. Na rozdiel od tejto, ktorá kladie dôraz napríklad na zrozumiteľnosť,
mládežnícka modlitba chce byť predovšetkým autentická, čoho dôsledkom je
často  krát  podivný  slovosled,  nedôslednosť  v artikulácií,  nezrozumiteľnosť,
vecné omyly, chyby v skloňovaní. Z formálneho hľadiska si môžeme všimnúť
výskyt krátkych viet a menovanie jednotlivých bodov modlitby, napr. modlitba
na  bratislavskej  mládeži:  „ďakujem  Ti  za  to,  že  konáš  v  našich  životoch,
ďakujem Ti za to, že Ty si nad nami, ďakujem Ti i za tento pekný večer, za
toľké  prejavy  viery  a  Tvojich  darov.“156 Za  povšimnutie  stoji  prehustenie
oslovenia v „Pane“, tak ako to vidno vo vyššie uvedenej ukážke, čo sa stáva
často až objektom vtipov.

Mnohé  modlitby,  ktoré  som  počul  na  mládežiach,  boli  veľmi  osobné.
Častokrát  v nich  bolo  počuť  o vlastnej  hriešnosti,  slabostiach,  prosbách
o pomoc. Obsahom modlitieb sú samozrejme aj verejné veci, ktoré sa týkajú
spoločenstva. 

Jednou  z obľúbených  klebiet  o SEM-e  je  označovať  ho  za  spoločenstvo
charizmatikov.  Modlitba  alebo  hovorenie  v jazykoch  je  naprosto  ojedinelý

155 Na tomto mieste upozorňujem, že ešte stále sa nejedná o „hlboké dojatie“ a „naprostú
pokoru, tak by som popísal modlitbu charizmatického spoločenstva Kresťanské spoločenstvá –
Jednota Bratská.

156 Uvádzam to hlavne v kontraste s modlitbami prednesenými počas Služieb Božích.
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úkaz157, a ak u niektorých členovia mládeží dochádza k tomuto javu, nechávajú
si jeho prejavovanie pre užšie spoločenstvá.

Odlíšiteľným  znakom  pre  modlitbu  v evanjelických  mládežiach  je  teda
dôraz na osobné zakotvenia a prežívanie modlitby s náležitým prejavom.

4.6 Chvály

Chvály sú tradičná súčasť stretnutí  mládeže,  ale  nie pod názvom chvály.
Piesne spievané s gitarou boli bežné už v ranných štádiách formovania laickej
práce v evanjelickej cirkvi, ktoré sa zhromažďovali do rôznych samizdatových
spevníkov.  Zmapovať  dnes,  odkiaľ  a kedy  sa  začalo  užívať  slovo  „chvály“
názov pre spievanie piesní, je náramne obtiažne, ale podobne, ako sa postupne
slovo „chvály“ dopĺňa výraz „uctievanie“, dá sa predpokladať, že ide o import
z prostredia rôznych worship festivalov mimo evanjelickú cirkev. Na výraze
„uctievanie“ je badateľná snaha držať sa anglickej predlohy, napriek tomu že
do  kontextu  evanjelickej  cirkvi  nepatrí  a slovo  „chvály“  je  mu  omnoho
bližšie158.  Zároveň  slovom  „chvály“  sa  jasne  mládeže  vymedzujú  voči
prázdnemu pojmu „piesne“, a obsah slova chvály veľmi dobre vystihuje popis
z webu martinskej mládeže: „...chválime nášho Pána worship piesňami.“159

Táto výpoveď zároveň hovorí o okruhu piesní a spôsobe ich spievania, ktoré
sa užívajú na mládežiach rôzne po Slovensku. Veľká časť mládeží, často krát aj
menšie  spoločenstvá,  si  vydávajú vlastné spevníky160.   Veľké mládeže texty
piesní  premietajú  na  plátno,  bez  používania  spevníkov.  Worshipleader
z košickej mládeže a ďaľší dvaja speváci chvál z Bratislavy a Dolného Kubína
sa nezávisle na sebe zhodli v tom, že premietanie slov na plátno má svoj zámer.
Podľa  nich,  oznamovanie  názvu piesne  a listovanie  v spevníku narušuje tok
chvál a znižuje schopnosť sústrediť sa na chvály. V poslednej publikácií, ktorú
vydal SEM, sa  podobne dočítame: „Spievanie potrebuje čas. Často spieva tri
piesne na začiatok,  jednu v strede a dve na záver.  Tým nenecháme skupine
žiadnu šancu dostať sa do uctievacieho postoja.“161 

Dá sa predpokladať, že spievanie z plátna, v doprovode kapely, chce vlastne
odpovedať vzoru,  ktorý stanovujú worship festivaly.  Tie sú medzi  mladými

157 Ja  sám som sa ním nestretol,  rovnako tak vedúci  mládeži,  s ktorými o tom hovoril,
podobne to ukazuje dotazník zo SEM-konferencie

158 S odkazom napr. na žalmy v evanjelickom preklade Biblie, alebo evanjelický spevník
159 http://www.ecavmt.sk/web/mladez/
160 Napr. už spomínaný zbor Adamovské Kochanovce, ktorý ma maličkú mládež, si vydáva

svoj spevník.
161 Faix, 2005, str. 186. Treba pripomenúť, že výraz „uctievací postoj“, ktorý aj  program

Microsoft  Word vyhodnocuje ako gramaticky nesprávny,  naozaj nepoznám zo SEM-áckeho
prostredia
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evanjelikmi  populárne,  čo  dokazujú  opäť  odkazy  z webových  stránok  na
pripravované  festivaly,  zážitky  z nich  alebo  výrazná  kampaň  medzi
evanjelickou mládežou súvisiaca s najväčším slovenským worship festivalom
Campfest.  Worship festivaly  sú v minimálnej  miere  organizované SEM-om,
a napr.  populárny  Campfest  je  pripravovaný  len  za  čiastočnej  spoluúčasti
SEM-u.   Stoja  za  nimi  rôzne  skupiny  a neziskové  organizácie,  ako  napr.
Mládež  pre  Krista  alebo  Sieť,  ktoré  sú  v spojení  s Cirkvou  bratskou,
Apoštolskou cirkvou, alebo inými evanjelikálnymi cirkvami162. Okrem vyššie
spomenutého,  na  prepojenie   worship festivalov  s chválami  na mládežiach
odkazuje príspevok v diskusií na stránke SEM-u163: 

„ Nebol to obyčajný čas. Bol to veľmi jedinečný a špeciálny čas spojený a
prepletený  hudbou (miestami  som mal  pocit,  že  sa  nachádzam na  nejakom
festivale- vďaka Považská!!!), dobrým a opakujem dobrým slovom (Zjavenie
12.- 14. kapitola) a osobnými rozhovormi.“

 Poznávacím znamením worship festivalov je vypätá atmosféra, čím však
nechcem  vysloviť  negatívne  hodnotenie164.  Väčšina  kapiel  má  stanoveného
svojho „vodcu“, ako sa s obľubou prekladá anglický leader165,  jeho úloha je
predovšetkým  duchovná  a až  druhotne  organizačná166.  Z prejavu  je  publiku
zrejmé,  kto  ním  je,  pomedzi  spev  prednáša  modlitby,  prípadne  krátke
zamyslenia. Je na festivaloch, ktorých som sa zúčastnil, publikom poväčšinou
spieva v stoji,  tancuje sa, je bežné dvíhanie rúk,   rôzne žehnajúce gesta, pri
pomalších  piesňach  je  možné  vidieť  ľudí  skrúšene  sedieť  alebo  kľačať.
Podstatným viditeľným znakom je silné prežívanie spevu alebo posluchu, ktoré
z pozície  pozorovateľa  má  podobu  opojnej  blaženosti167.  Je  tiež  možné  sa
stretnúť so spontánnymi modlitbami v publiku, ale celkový priebeh chvál tým
nie  je  viditeľne  narušený  a väčšina  sa  prispôsobuje  chodu  a vedeniu  chvál.

162 Cirkevná príslušnosť sa dnes dá už ťažko vystopovať, kedže mnohí opúšťajú tieto cirkvi
a tvoria  nové  spoločenstvá.  Ukážkovým  môže  byť  organizačný  tým  Konferencie  pre
pracovníkov  s mládežou,  ktorí  sú  členovia  spoločenstva  Nový  Začiatok.
http://www.novyzaciatok.sk/onas/

163 http:// www.sem.sk
164 Za  posledné  dva  roky  som  sa  zúčastnil  na  štyroch  takýchto  mimo  SEM-áckych

podujatiach,  jedným  z nich  bol  aj  Campfest  a posledným  bol  festival  v máji  tohto  roku
v Banskej Bystrici.

165 Častejšie  sa  stretneme  so  slovom  „vedúci“,  čo  však  môže  znieť  dosť  smiešne.
Vodcovstvo,  leadership,  a zaoberanie sa ním je jedným z obľúbených tém napr. apoštolskej
cirkvi.

166 Opäť  sa  odvolávam  na  rozhovory  s worship  leadermi,  jedným  z nich  je  speváčka
z bratislavskej Apoštolskej cirkvi.

167 Tým  by  som  chcel  odlíšiť  prežívanie  na  worship  festivale  od  bežného  rockového
koncertu, kde tiež publikom stojí a máva rukami nad hlavami.
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Práve  táto  väčšinovosť  je  podstatným  znakom pre  worship  festivaly,  kedy
dvíhanie rúk, zatvorené oči a spoločný spev sa týka drtivej väčšiny prítomných.

Pretože  popularita  worship  festivalov  medzi  mladými  evanjelikmi  je
vysoká, je zaujímavé pozorovať do akej mieri tieto znaky medzi seba prijímajú.
Jedným z nich  je  prebratá  rola  worship  leader168 .  Na mnohých  mládežiach
doprevádza spievanie  kapela,  kedy je vedúci  chvál  zreteľne  pomenovateľný
a je ním v zásade spevák169. V SEM-áckom prostredí však nie je bežné, žeby
títo leadri za účelom vykonávania funkcie prešli špeciálnym školením, tak, ako
sa to deje napr. v apoštolskej cirkvi170. Aj v prípade, že kapela je nestála, alebo
chýba,  je  v mnohých  spoločenstvách  badateľná  rola  leadra,  ktorý  piesne
uvádza, výrazne prednáša a predspevuje nasledujúce časti piesne. Túto rolu mu
prideľuje  vlastne  spoločenstvo  na  základe  viditeľného  vkladu  do piesne  na
strane  leadra171.  V prípade  malých,  často  dedinských  mládeží,  túto  rolu  má
vedúci  mládeže,  teda  osoba s úlohou vedenia  aj  s úlohou kazateľa  Slova172.
Samotné prejavy na strane ostatných spievajúcich, ako som ich uviedol vyššie
naproti  worship festivalom postrádajú väčšinový rozmer.  Tak som sa s tým
stretol  napr.  na  Košickej  mládeži,  kedy  z tridsať  členného  spoločenstva  so
zdvihnutými rukami pri spievaní stáli dokopy piati ľudia. Na väčšine mládeži,
ktorých som sa zúčastnil alebo o ktorých mi bolo referované, sú tieto prejavy
viditeľné v obmedzenej miere, a ak, tak im chýba onen ohnivý náboj známy
z worship  festivalov.  Stále  však  ide  o určité  výrazne  prežívanie.  Kým však
v prípade  worship  festivalov  chýba  krok  k tomu,  aby  sme  hovorili
o exstatickom zážitku, v prípade evanjelických mládeži je prežívanie hlboké,
ale pokojné.

Jedným so znakov chvál na evanjelických mládežiach je ich pochopenie ako
posvätného priestoru, podobne ako v prípade pochopenia spoločenstva, akurát
v tomto prípade som sa nestretol som snahou teologicky ho odôvodniť. Chvály
sú „vážna vec“ a „nie je to len tak“. Ich narušovanie, napríklad krikom malých
detí alebo nedbalými rozhovormi, je chápané nie len ako správanie sa mimo
hranice  slušnosti.  Ide  zároveň  o možnosť  sústrediť  sa  na  chvály  a zároveň
chvály  získavajú  status  modlitby,  ktorý  ich  automaticky  robí  posvätným
priestorom.  To  ukazuje  časté  nahradzovanie  zahajovacej  modlitby  piesňou
s náležitým textom, napr. „Pane, buď vítaný.“ 

168 Tu jasne odlišujem rolu od úlohy alebo funkcie.
169 Tak napríklad. Košice, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Martin 
170 SEM  organizuje  semináre  pre  hudobníkov,  ich  podoba  však  neodpovedá  hĺbke

zamerania spomínanej apoštolskej cirkvi, kde je napríklad bežné vysielať budúcich leadrov na
školenia do zahraničia (Dánsko, USA)

171 S týmto javom som sa stretol  vo Veličnej,  v domovskom Dolnom Kubíne,  v Trnave
alebo v Lazoch pod Makytou.

172 Mimo  malé  dediny  na  Orave  som  sa  s takýmto  spôsobom  stretol  len  na  pražskej
luteránskej mládeži.
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Pre worship leaderov, ako som s nimi hovoril, je dôležitá určitá atmosféra,
tak ako som uvádzal zmienku o „uctievacom postoji.“ Podľa ich slov, úlohou
worship  leadra  je  „priviesť  človeka  k chvále“  a k tomu  patrí  aj  vytvorenie
zbožnej, posvätnej atmosféry. To sa deje na jednej strane výzvou leadra, ako to
vidno napríklad na košickej mládeži: „budeme teraz uctievať , takže vaše hlasy
aj naše, sú len spôsobom ako vyjadriť chválu...“, prípadne tak sa dá rozumieť
už uvedený citát  modlitby v tejto kapitole  o „sústredenej  mysli.“  Na druhej
strane je podstatný viditeľný prístup zo strany leadra, ktorý „to berie vážne“,
teda  neprípustné  sú  banálne  historky,  vtipkovanie  alebo  náhodné  hudobné
prejavy kapely, a rovnako dôležitý je neverbalizovaný, viditeľný vklad worship
leadra do chvál. Nakoniec, práve tento prístup, ako som už vyššie spomenul,
z neho v očiach  ostatných  robí  zodpovedného worship  leadra.  Málokedy na
vytváranie špeciálnej atmosféry slúžia prostriedky, akým by mohla byť hudba
v pozadí, rôzne vizuálne efekty, premietanie fotiek a videí, alebo len zapálené
sviečky. 

Výnimočný  výskyt  uvedených  „zlepšovákov“  je  možno  spôsobený  aj
typickou  SEM-áckou  kritikou  dôrazu  na  atmosféru,  ktorý  prisudzujú  práve
worship  festivalom.  Túto  kritiku  vystihol  Jano Vecan,  prakticky  zakladateľ
novodobého  SEM-u,  vo  svojom  seminári  o mainstreame  v dnešnom
kresťanstve, keď hovorí:

„...čo  sa  týka  teraz  takých  mainstreamov,  možno  ak  sú  to  mainstreamy
kadejaké worshipy, sú festy a neviem, čo všetko, neviem, čím som starší, tak
tým mi to lezie viac na nervy, nie že na nervy, ale ako ja mám rad chvály, rád
si zaspievam, možno nie až také lebo nepoznám tie nové, ale chýba mi tam tá
podstata, chýba mi  ten vzťah s Bohom... ja osobne tam necítim dáky vzťah s
Bohom, skôr nejaké emocionálne alebo pocitové, nejak nabudiť svoje mysle,
dušu, neviem čo, všetko na nejakú úroveň alfa a možno toto je teraz nejaký
mainstream“

Tento  odmietavý postoj  vyjadrili  v rozhovoroch niektorí  mládežníci  a ich
vedúci173, napríklad Jozef Šimek: „„nie chvály ťa budujú, ale Kristus“, podobne
aj funkcionár SEM-u a organizátor prevažne hudobných akcií Dušan Maršala:
„Nám nejde o atmošku.“, a tak rovnako aj spomínaný worship leadri174. Ľudí
v SEM-e  s týmto  názorom  je  mnoho175,  týchto  však  uvádzam  preto,  že  sa

173 Trnava, Liptovský Mikuláš
174 Napr. som sa stretol s obavou zaradiť do programu rýchle, energické piesne, aby to ľudí

zbytočne nevybudilo a chvály neostali na úrovni zábavy.
175 Dobrou ukážkou je básnička z časopisu SEMtext, zjavne z pera účastníka chvál, ktorý

píše: „Spieval som Bohu na chválu – a On sa ma dotkol. Ten dotyk lietal v povetrí – a bol takí
zvláštny. Spieval som Bohu na chválu – a On sa ma dotkol – zrazu som mnohé zabúdal – a
bližšie bolo nebo. Spieval som Bohu na chválu a On sa ma dotkol. Prečo mám zrazu otázku –
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aktívne zúčastňujú rôznych akcií zameraných na chvály,  a všimol som si, že
spievajú so silným prežívaním, často stoja so zdvihnutými rukami.  Vyplýva
z toho, že prežívanie chvál je pre mnohých SEM-ákov dôležité, ale zásadná je
viditeľná miera  a tá na worship festivaloch prekračuje pomyselnú hranicu. 

Výber piesní, ktoré používajú evanjelické mládeže odpovedá trendu, ako ho
udávajú worship festivaly alebo špeciálne worshipové kapely. V drtivej väčšine
tieto kapely pochádzajú z prostredia  evanjelikálných cirkví,  menovite  Cirkvi
Bratskej  alebo  Apoštolskej  cirkvi176,  iba  okrajovo  ide  o kapely  z katolíckej
cirkvi (napr. Richard Čanáky) a evanjelickej cirkvi (Prázdny kríž). Tieto kapely
a ich piesne  sa tešia obľube v kruhoch evanjelickej mládeže, o čom hovorí aj
rôzne  ankety  na  webových  stránkach177,  prípadne  články  v SEM-áckom
časopise SEM-text.178 Za po všimnutie  tiež stojí,  že tieto piesne sú rovnako
súčasťou  katolíckych  mládežníckych  spevníkov.179 Piesne  sú  buď  časťou
vlastnej  tvorby spomínaných kapiel,  vo veľkej  časti  prípadov sa však jedná
o preklady zahraničných  piesní,  kde  pôvodné  prostredie   mnohých  sa  nedá
presne  vystopovať180.  Podľa  slov  worship  leadra  z Košíc,  je  na  jeho  strana
snaha  sledovať  trendy  v zahraničnej  tvorbe,  kedy  aj  on  sám  sa  prekladá
niektoré  texty  a uvádza  ich  na  mládež.  Ostatní  uviedli,  že  zdrojom nových
piesní  na  mládeže  je  práve  návšteva  worship  festivalov,  posluch  vydaných
albumov worship kapiel,  prípadne návšteva spoločenstiev,  ktoré sa chválam
venujú,  akým  sú  napr.  spoločenstvá  Apoštolskej  cirkvi  alebo  sa  v prípade
menších  mládeží  jedná o import  z evanjelických mládeží  z vysokoškolských
miest.

Súčasťou  mnohých  spevníkov  mládeží  sú  aj  staršie  piesne,  mnohé  stále
s českým  textom.  Sú  to  piesne,  ktoré  boli  prinesené  z prostredia  sliezskej
evanjelickej  cirkvi.  V tomto  bode  je  zaujimavé  pozorovať,  ako  mládeže
používajú  spoločné  piesne,  ktorých  jadro  a pôvod  som  uviedol  už  vyššie,
napriek tomu, že neexistuje jednotný spevník  a počet piesní spievaných na
mládeži je obmedzený181. To sa najlepšie ukazuje na pražskej mládeži, ktorej

Robíš to Mne, či sebe?“ SEMtext, 8 – 9, 2005, str. 32
176 Tými sú napríklad Timothy, Tretí deň, Lamačské chvály alebo eSPé.
177 Napr.  bardejovská mládež, kde jasne vedie Timothy (CB) a Lamačské chválay (AC),

http://www.bjmladez.szm.sk/
178 Tak  napr.  v poslednom vydanom  čísle  8  –  9  z roku  2005 je  rozhovor  s Richardom

Kráľovič, spevákom skupiny Asuza Street (AC), na anketové otázku odpovedá leader kapely
Timothy,  Marián  Lipovský  (CB),  a nájdeme v ňom reklamu na  nové CD kapely Timothy.
SEMtext, 8-9, 2005

179 http://www.spievatko.sk/
180Nnajznámejšie sú piesne od skupiny Hillsong.
181 Na spev  chvál  je  v rámci  mládeži  vyhradená  približne hodina.  Spevníky,  ktoré som

videl, obsahujú maximálne dvesto piesní, z nich sa aktívne používa menej ako polovica.
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členovia  sú  prevažne  vysokoškoláci  z rôznych  kútov  Slovenska,  a väčšina
spontánne navrhnutých piesní im bola známa, čo sa týka aj nových piesní182.

Práve tok piesní chvál priamo z evanjelikálneho prostredia a ich preberanie
evanjelickým je jedným z ukážkových momentov, ktoré odkazujú SEM-ákov
na  evanjelikálne  prostredie.  K tomuto  bodu sa  však  viaže  ich  zasadanie  do
špecifického  kontextu,  predovšetkým  s ohľadom  na  kritiku  dôrazu  na
atmosféru, tak, ako som uviedol vyššie.

4.7 Svedectvá

Svedectvá,  ako  blok,  stoja  pre  mládeže  v pozícií  príležitosti  zdieľať  sa.
Mohli  by sme teda hovoriť,  že cieľom je vlastne  koinónia,  alebo významy,
ktoré sa skrývaju za anglickými výrazmi sharing alebo spomínaný fellowship.
V evanjelickom mládežníckom prostredí sa dlhodobo užíva výraz „zdieľanie
sa“, aj napriek snahám o použitie nových výrazov183. 

Je úplne bežne, že účastníci mládeže prednášajú svoje svedectvá. V prípade
väčších  mládeží,  akou  sú  napr.  Košice,  je  bežne  dopredu  svoje  svedectvo
ohlásiť, na ostatných mládežiach ide o spontánnu, často krát nekoordinovanú
činnosť.  V niektorých  prípadoch  sú  jednotlivci  menovite  vyzývaní
k predneseniu svedectva, bez toho, aby o to vopred prejavili záujem. Dôležité
je, že toto otvorenie súkromia je väčšinovo na mládežiach brané ako normálne.
Je tiež zaujímavé si všimnúť, že po prednese svedectva na mládeži nenasleduje
potlesk.

Obsahovo sú podobné s tými, ktoré uverejňujú na internete, a teda jedná sa
o príbehy zo života  s duchovnou pointou.  Oproti  písaným svedectvám majú
čaro  naratív.  Prednášané  sú  veľmi  prirodzene,  bez  viditeľnej  afektovanosti
alebo prehnanej strnulosti, napriek tomu vieme aj formálne, na základe prejavu
a prednesu rozlíšiť  svedectvo od anekdoty nad pivom.  K týmto  odlišujúcim
znakom  patrí  určitá  miera  zodpovednosti  a vedomie  výpovednej  hodnoty
svedectva, ktoré svedectvám čiastočne uberajú voľnosť z prejavu. Tak rovnako
však  vieme  rozlíšiť  prednes  výkladu  od  prednesu  svedectva,  kedy  prednes
výkladu  sa  približuje  k pomyselnému  ideálu  homiletického  štýlu  s jeho
vážnosťou a miera zodpovednosti a výpovednej hodnoty je tu výrazne vyššia.V

182 Spevník  pražskej  mládeže  obsahuje  predovšetkým  staršie  piesne:
http://www.ecav.cz/docs/spevnik_mladeze_2.pdf

183 Na Konferencii pre pracovníkov s mládežou, čo nie je SEM akcia, sa používal termín
„vykazovanie sa“. Mládežníci z Lazov pod Makytou mi referovali a snahe presadiť toto slovo,
čo sa však neujalo.
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kontraste  k tomu,  v prípade  svedectva  sa  jeho prednes  blíži  k pomyselnému
ideálu štýlu anekdoty s jej uvoľnenosťou184.

 Majú  v mnohých  prípadoch  intímny  rozmer,  hovorí  sa  o osobných
zlyhaniach  a úspechoch,  plánoch,  „zápasoch“185.  Pre  príbehy,  ktorými
svedectvá väčšinou sú, je zrejmý víťaz a hrdina, ktorým je Boh, čo dobre vidno
na svedectvách košickej mládeže. V jednom z nich je vyústením „...vidno, že
Boh koná.“, v ďaľšom: „Tak Pán Boh zmenil môj postoj.“ a v nasledujúcom
„bolo mi zle, ale Pán Boh mi dal takú tú vôľu pre to...“ Sú to klasické príbehy
o neriešiteľných  situáciach,  náhodnej  pomoci  a podobne.  Vedľa  týchto
svedectiev stoja výpovede o duchovnom stave jednotlivcov.  Takým je jedno
svedectvo  znova z košickej  mládeže,  kedy chlapec  hovorí  o tom,  ako nebol
schopný poskytnúť pomoc žobrákovi na ulici, čo zakončuje takto: „nebol tak,
ako dáky vážny zápas, neviem či sa to počíta ako svedectvo, ale je to úprimné
(smiech).“

Svedectvá slúžia  predovšetkým ako materiál  pre blízky a vzájomný život
spoločenstvá.  Sú  často  námetmi  na  modlitby  a sú  chápane  ako  praktické
vyústenie  ideálu  spoločenstva,  kde  sa  jeden o druhého stará  a  zaujíma.  Ich
závažnosť  pre  spoločenstvo  napríklad  ukazuje  dbanie  o zachovanie  obsahu,
kde nesmie chýbať duchovná pointa, povedaná slovami mládežníka, „aby to
bolo  o Bohu.“  Stretol  som  sa  totiž  s mládežami,  kde  niektorý  mládežníci
rozprávali  počas  bloku  veselé  príhody  zo  školy,  ktorým  chýbala  žiadaná
duchovná  pointa,  čo  sa  stretlo  s prudkým  odporom  zo  strany  vedenia
mládeže186.

 

4.8 Výklad

Výklady187 sú chápané ako vrchol stretnutia mládeže. Sú prednášané často
laikmi,  bez teologického vzdelania.  V tomto bode však SEM vyvíjajú určitú

184 Je zaiste zaujímavé sledovať užitie svedectva ako súčasti výkladu, pre ktorý však nemám
dokumentujúci  materiál.  Stretol  som  sa  ním  len  málo  krát,  ale  dojem  bol  jednoznačný:
charakter prednesu výkladu razom získal charakter prednesu svedectva.

185 Znova treba brať ohľad na mieru. Mládežníci nedávajú o sebe vedieť všetko, čo od nich
ani nečaká.

186 Jedná sa o mládež vo Veličnej a v Dolnom Kubíne.
187 Opäť  sa  jedná  o tradičný  názov,  aj  keď doslovne tento  výraz  neodpovedá  tomu,  čo

skutočne predstavuje.
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aktivitu,  kedy  poskytuje  rôzne  školenia,  zamerané  na  štúdium  Biblie,  jej
praktickú znalosť a schopnosť vykladania textov. Takéto školenia prebiehajú
pod záštitou Oblastných centier SEM-u188, alebo na celoslovenskej úrovni, kde
je  školiaca  činnosť  zastrešené  pod  projekt  ACADEMIA  –  Škola  pre
pracovníkov s mládežou189. 

Ako ukazuje prepis priebehu košickej mládeže, výklad má skôr charakter
homílie190, v tejto práci budem často hovoriť o „kázni“, pretože sa mi zdá dobre
vystihujúci  podstatu  SEM-áckych  výkladov.  Ako  som  už  vyššie  spomínal,
pomyselným ideálom vykladačov je homiletický štýl, v prípade výkladov na
mládežiach je však odbúraný pátos, štylistická presnosť, a dôraz sa kladie na
prirodzenosť  a uvoľnenosť.  To,  čo  však  k homiletickému  štýlu  približuje
výklady  je  určitá  vážnosť,  ktorú  je  stanovená  obsahom,  a výklady  sú
prednesené smerom k poslucháčom ako určitá výzva, čo sa rovnako aj stáva
obsahom  výkladov.  Na  rozdiel  napríklad  od  kázni,  ako  ich  poznáme
z letničného  prostredia,  kázne  postrádajú  rozmer  „performance“.  Na  tomto
mieste   je  zaujímave  si  všimnúť,  že kázne tohto  typu sa súčasťou worship
festivalov191 a napriek tomu ich priebeh sa nestal vzorom pre výklady, tak ako
sa to deje v prípade chvál. Napríklad, ak si pozrieme obsah kázne  z košickej
mládeže,  vieme  si  ju  dobre  predstaviť  prednesenú  v letničnom  prostredí.
Kazateľ  však  počas  jej  prednesu  rozprávala  pokojne  a vyrovnane,  bez
afektovanosti, zmien nálad, silného emotívneho vkladu. Obsahovo by som túto
kázeň  hodnotil  v rámci  SEM-u  ako  mierne  neštandartnú192,  čo  sa  týka
prednesu,  je  výbornou  ukážkou  spoločného  spôsobu  prejavu  kazateľov
mládežníckych výkladov. Na to odkazujú aj ostatné kázne, ktorých zvukovú
stopu  prikladám,  a to  platí  aj  pre  evanjelizačnú  kázeň.  Prejav  je  teda
vyrovnaný,  prirodzený, výklady sú prednesené s vážnosťou a majú formálny
charakter výzvy, alebo „volania“.

    Na rozdiel od výrazu „výklad“, ktorý by mal predovšetkým didaktickú
funkciu,  však  väčšina  prednesených  výkladov  v sebe  nesie  výzvu  s určitou

188 Plán aktivít 2009
189 Výročná správa za rok 2008
190 Mistrík, Jozef, Lingvistický Slovník, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava,

2002, str. 68 - 69
191 Stretol som sa nimi na Campfeste a worship festivale v Banskej Bystrici, kedy kazatelia

voľne pobehovali po pódiu, kričali výzvy, z ktorých plynule prechádzali do tichých preslovov,
z často až náhodnými výkrikmi „Haleluja“ a „amén“. Z ničím podobným, ako som menoval, sa
v SEM-áckom  prostredí  nestretneme.  Zrovna  vyslovovanie  „amén“  s prízvukom  na  druh
slabiku  a jej  predĺžením,  je  obľúbeným vtipom v SEM-áckom prostredí  ,  kedy mládežníci
parodujú kázne alebo jazyk z worship festivalov. Aj z uvedeného je vidieť, že prednes tohto
typu  je  pre  evanjelických  mládežníkov  cudzí.  V týchto  prípadoch  sa  jednalo  o kazateľov
Apoštolskej cirkvi.

192 Predovšetkým mám na mysli zdôrazňovanie Ducha svätého, ktorá v takejto miere podľa
mojich pozorovaní nie je bežná.
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naliehavosťou. Tá je vo výkladoch očakávaná a má sa na ňu reagovať, čo sa aj
deje193. Modlitba mládežníka po výklade z bratislavskej mládeže obsahuje tieto
slová: „napomenutie“, „uvedomiť si“, „nechať sa premeniť.“ Tie hovoria, že
cieľom  výkladu  je  určitá  duchovná  zmena,  ktorou  nie  je  len  ponaučenie.
Smerovanie výkladov, ako som sa s nimi stretol na evanjelických mládežiach,
by v sebe zahrňovali slová povzbudenie, napomenutie, výzva. Výzvy sú často
priamou  súčasťou  výkladov,  napríklad  Gurka:  „Teraz  chcem,  aby  sme  si
uvedomili...“ alebo kázeň z košickej mládeže: „Ale Ty príjmi, že Pán Boh chce
meniť tvoj život.“ Na oboch kázňach, ktoré sú priložené na konci tejto práce, je
trojica povzbudenie – napomenutie – výzva jasne viditeľná.

Je bežné  hovoriť,  že  výklad  je  „Slovo“194,  tak  napríklad  na bratislavskej
mládeži  bol  výklad  uvedený:  „Slovom nám príde  poslúžiť...“,  a tak  isto  je
uvedená  Gurkova  kázeň:  „...ďakujem  ešte  raz  Paľkovi  no  a  teraz  bude
nasledovať Slovo.“ Takto sa výkladu uvádzal na väčšine mládeží, ktoré som
videl, alebo výraz „Slovo“ zaznel v modlitbách. Tento výraz si už sám v sebe
nesie  určitú  výpoveď,  ktorú  tu  písomne  zvýrazňujem  veľkým  písmenom.
Výklad  si  nárokuje  niesť  Slovo  Božie,  nie  len  náuku.  Prejavom  toho  na
evanjelických  mládežiach  je  naliehavosť,  s ktorou  sú  výzvy,  povzbudenia
a napomenutia prednesené. Na zdôraznenie smerovania,  je obvyklé používať
osobné  zámená  „ty“  s  poukazom  na  poslucháča.   Rovnako  tak  z pozície
poslucháčov, súdiac podľa reakcií, toto Slovo zasahuje poslucháča na osobnej
úrovni,  do jeho situácie,  do jeho života.195 Tri  kázne,  ktoré prikladám, hoci
jedna  z nich  nepochádza  z priebehu  mládeže,  v sebe  ukážkovo  nesú
predpoklad,  že  kázeň  vyžaduje  reakciu,  najlepšie  okamžitú,  od  jednotlivca
alebo spoločenstva.  To sa aj  deje,  po kázni v Košiciach a Bratislave vidíme
modlitby ľudí mimo kazateľa, ktoré sa tematicky držia kázne. Aj tieto modlitby
ukazujú, že daná zvesť, človeka zasahuje – teda nie len že si ju uvedomuje,
ale cíti potrebu na ňu reagovať, niečo zmeniť. V tomto bode ukážky napĺňajú
Spenerov ideál,  ako som ho popisoval  vyššie,  keď hovorí,  že  Slovo Božie
nepočúvam len preto, že som k tomu vedený, ale pretože ma „prebúdza skrz

193 Pred dvoma rokmi som robil v Dolnom Kubíne na mládeži anketu, z ktorej vyšlo,  že
najobľúbenejšie sú výklady, ktoré hovoria o konkrétnych problémoch v každodennom živote
a ponúkajú ich riešenie, prípadne sú napomenutím a výzvou do konkrétnych životných otázok,
napr. správanie sa k rodičom. Vzhľadom na to, že sa jedná o malú skupinu, nechcem uvedený
záver  vztiahnuť  na  celoslovenskú  situáciu,  skúsenosť  však  -  bez  ohľadu  na  vedomosť
o očakávaniach poslucháčov – ukazuje, že práve takto sú koncipované mnohé výklady.

194 Tu  sa  odvolávam  opäť  na  vlastnú  skúsenosť,  predovšetkým  z  modlitieb,  prípadne
webové stránky.

195 Napr.  aj  podľa tých,  ktoré  som uviedol  vyššie,  alebo  modlitieb,  ktoré  v priložených
prepisoch mládeži nasledujú po kázni.
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Ducha Svätého.“196 Tento model môžeme povedať, že je bežne prijímaný na
mládežiach v rámci SEM-u197. 

Výrazu  „výklad“  však  dobre  vystihuje  skutočnosť,  že  v drtivej  väčšine
mládeži sa kázne držia vykladania biblického textu. Aj keď mnohé výklady sa
od neho priamo neodrážajú, pretože odpovedajú na konkrétnu otázku, alebo sú
tematické, je Biblia stále jadrom výkladov. Toho môže byť ukážkou priložené
kázne: Gurkova kázeň, výklady z košickej a bratislavskej mládeže. Tieto tri sa
zaoberajú rôznymi témami, viac alebo menej často však odkazujú na biblické
texty a je z nich zreteľná znalosť Biblie198.  

Ak si zhrnieme vyššie uvedené, je jasné, že výklady sa dajú rovnako zaradiť
do posvätného priestoru a sami ho vlastne tvoria, tak, ako sa to dalo vidieť
v prípade spoločenstva, modlitieb a chvál. Vyplýva to predovšetkým z poňatia
výkladu  ako  Slova,  ktoré  naliehavo  prehovára  človeku  do  jeho  života,
s nárokom ho meniť. Toto Slovo svoju autoritu opiera o Bibliu. 

4.9 Stretnutia mládeže mimo „mládeže“

Už  počas  popisu  priebehu  stretnutí   mládeže  som  spomínal  rôzne  iné
stretnutia  mládeže  ako  spoločenstva.  Venujem  sa  im  len  stručne,  pretože
obsahovo  a predovšetkým  zameraním  (poňatie  spoločenstva  a posvätna)
odpovedajú stretnutiam mládeží,  ale je k nim niečo pridané (zábava,  šport),
niečo  im  chýba  (napr.  chvály  alebo  výklad),  a majú  iný  rozsah  a cieľovú
skupinu. To sú stretnutie s duchovným zameraním.

Jedným  z nich,  ktoré  prebiehajú  počas  týždňa,  sú  stretnutia  skupiniek,
s rôznym zameraním a priebehom. Stretol som sa s modlitebnými skupinkami,
skupinkami zameranými na Biblické študium,  alebo v centre  pozornosti  stál
výklad,  podobný  kázňam  z mládeží.  Dôraz  na  takúto  skupinkovú  aktivitu
priniesol SEM, podľa slov Jana Vecana, ako dôsledok nárastu počtu členov
mládeží a tieto skupinky označil pod názvom „učenícke skupinky“. Niektoré
skupinky čerpajú z materiálov, ktoré získali skrz vzdelávacie programy SEM-
u, stretol som s materiálmi, ktoré vydáva Tréningové centrum Kompas199, alebo

196 Spener, 1964, str. 63
197 Za  výskum  by  určite  stálo  porovnanie  evanjelických  kázni  a výkladov  z  mládeži.

Napríklad ukážkové  evanjelické kázne Jána Midriaka v sebe rovnako nesú naliehavé výzvy na
poslucháča,  s predpokladom  určitej  reakcie.  Dovolím  si  tu  vysloviť  domnienku,  že  tým
rozdielom je predovšetkým záujem o osobné veci,  starosti  a radosti  jednotlivca na mládeži
a jeho osobné prežívanie, čo by aj odpovedalo uvedeným príkladom kázní. Midriakove kázne
napríklad: Midriak, Ján: Na skale viery, Tranoscius, Liptovský Mikuláš, 2005

198 Aj  preto  má  ACADEMIA  v jadre  svojho  školiaceho  programu  biblické  štúdium.
Výročná sprava za rok 2008

199 Jeho členovia pochádzajú prevažne z prostredia Cirkvi Bratskej 
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jeho  produktu  pod  názvom  Dávka200.   Charakter  skupiniek  je  daný
interaktívnym prístupom k preberanej téme, úzkym kruhom, ktorý umožňuje
bližší  kontakt a zameraním na určitú skupinu (chlapčenská skupinka,  mladší
dorastenci, a podobne) alebo činnosť (študijná, modlitebná, tvorivá skupinka).
Povahou do kategórie skupinky môžeme radiť aj stretnutia chválovej kapely,
pretože  jej  obsah  je  veľmi  podobný  obsahu  skupinky:  modlitba,  prípadný
výklad a špecifická činnosť daná zameraním skupinky201.

Ďalšou  možnosťou  stretnutia  mládeže  sú  akcie  s určitým  zábavným,
kultúrnym alebo športovým zámerom, ktoré však majú duchovné vyústenie. Sú
to  rôzne  premietania  filmov  s následnou diskusiou  a tematickým výkladom,
športové podujatia so záverečným duchovným programom202, alebo zážitkové
hry203 zakončené spoločnými chválami a Slovom. Takéto akcie majú prevažne
misijný charakter. 

Výnimočným stretnutím mládeže sú takzvané „Mládežnícke Služby Božie“,
ktoré  prebiehajú  v riadnom čase  nedeľných  Služieb  Božích,  so  zachovaním
liturgickej  schémy,  rozdiel  je  predovšetkým v piesňach,  ktoré  sú  nahradené
mládežníckymi piesňami v doprovode kapely, prípadne je k liturgií priradené
ešte  vystúpenie  s programom  rôzneho  druhu.  Tieto  stretnutia  sú  otázkou
spolupráce mládeže so zborom a ochote zboru prijať „inú formu“.

Pre  mládeže  a ich  stretávanie  sú  typické  a veľmi  obľúbené  tábory  alebo
víkendovky.  Ich cieľ je často misijný a sú opäť zamerané na duchovný rast
členov mládeží, alebo na začlenenie konfirmandov do života mládeže , čomu je
náležite  prispôsobený  ich  program.  Víkendovky  ani  tábory  nepostrádajú
zábavnú  zložku  a sú  koncipované  podobne  ako  vyššie  uvedené  športové  a
zábavné  akcie.  V poslednej  dobe  sa  objavuje  rôzne  zážitkové  alebo
„adrenalínové“ zamerania táborov a víkendoviek. Duchovnú časť popísal jeden
mládežník „ako sedem mládeží do týždňa“, a predstavujú ju spoločné modlitby
a chvály,  výklady  rôznych  kazateľov204,  malé  študijné  skupinky,  prípadne
semináre.  Niektoré  mládeže  ešte  stále  pracujú  s modelom  anglických
vzdelávacích táborov, ktoré majú misijný zámer205. Misijná činnosť mládeží je
zameraná prevažne do svojich zborov a to na konfirmandov.  Hovoria o tom
mnohé „dorastovo-konfirmačné tábory“ alebo „konfirmačné dorasty“. 

200 http://www.davkaonline.sk/
201 S podobným členením sa zameraním sa stretávame len na úrovni mládeži s viac ako

dvadsiatimi členmi
202 Na seniorátnej  úrovni je tak poriadaná športová akcia JK Games, kedy po turnajoch

nasleduje blok chvál a Slovo, http://www.sem.sk/
203 Tak  napríklad  robí  košická  mládež,  http://www.dorast.sk/Nechaj-sa-

inspirovat/Zazitkove-hry/
204 Je bežná prax, pozývať si na tábory cezpoľných kazateľov
205 Tým  sú  napr.  košické  Kecy.  Anglicke  tábory  sa  tešili  veľkej  popularite  koncom

deväťdesiatych rokov,  rovnako tak misijná činnosť skrz rôzne krátkodobé anglické jazykové
kurzy
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V prípade posledných dvoch misijne zameraných akcií sa môžeme v prípade
výkladov stretnúť s osobitným druhom kázne, ktorou je evanjelizačná kázeň „s
výzvou“. Jednu takú, ktorý zaznela na konferencií SEM-u na jeseň roku 2008
z úst  Jozefa Šimeka,  uvádzam kompletnú v prílohe.  Učelom týchto kázni  je
priviesť  človeka  k osobnému  rozhodnutiu,  čo  sami  takto  aj  formulujú,
k znovuzrodeniu,  k zrodu  osobnej  viery.  Vrcholom  kázne  je  oná  „výzva“,
konkrétne  k „prijatiu  Ježiša“  alebo  „odovzdaniu  svojho  života“.  Pre  kázne
v tomto  prostredí  sú  typické  určité  frázy,  ktoré  v mnohom  odkazujú  aj  na
teologické  motívy,  ako  napr.  ukážkovo  vystihujú  niektoré  časti  Šimekovej
kázne: 

“vedie tvoj život Pán Ježiš? odovzdal si svoj život Pánovi Ježišovi do jeho
rúk? je to rozhodujúca otázka tvojho života...moja túžba je, aby každý jeden,
každý jeden možno tak ako ja, pred  tými 15 rokmi, sme mohli prijať Pána
Ježiša....ja chcem, aby sme sa teraz  spolu modlili, by  sme sklonili svoje hlavy
a kto  neučinil  ten  krok,  nastúpiť  do toho vlaku odovzdať  tie  kľúče  svojho
života Pánovi Ježišovi, aby tak mohol urobiť teraz . Budem sa modliť, modlite
sa spolu so mnou.“

Rovnako sa v mnohých prípadoch dá vidieť ich dvojité zameranie, tak ako
to  vidíme  na  príklade  Šimekovej  kázne.  Jedna  časť  výzvy  je  smerovaná
k novým  ľuďom,  ktorý  by  rozhodnutie  činili  prvý  krát,  druhá  časť  je
smerovaná na určitú duchovnú obnovu alebo vyznanie hriechov. V minulosti
sa k výzvam pojili často aj určité úkony, ako napr. „vystúpte dopredu“, alebo
rôzne  symbolické  úkony (lepenie  „hriechov“  na  drevený kríž),  ktoré  podľa
mojich pozorovaní stratili v poslednej dobe na obľube. Prejav týchto kázni je
podobný  ako  na  mládeží,  avšak  naliehavosť,  z ktorou  je  výzva  nesená,  sa
viditeľne podpisuje pod povahu prejavu.   

Mládeže  však  okrem  svojho  duchovného  zámeru   poskytujú  mnohým
svojim  členom  nenahraditeľné  sociálne  zázemie.  Mládežníci  majú  často
najlepších  kamarátov  medzi  inými  mládežníkmi206 a je  teda  bežné,  že  sa
stretávajú aj  mimo duchovne zamerané  podujatia  a akcie207.  Mnohé z týchto
stretnutí, bez cieleného duchovného nasmerovania, môžu mať misijný podtext,
pretože sa prirodzene ráta, že sa pridá niekto „nový“. Tak sa napríklad hráva

206 Odkazuje  na  to  napr.  prax  tvorenia  manželstiev  v rámci  spoločenstva,  na  rôzne
celoslovenské  konferencie  prichádzali  malé  hlúčiky  na  prvý  pohľad  dobrých  kamarátov  a
teda nie len spolupracovníkov. Otázku o najlepších priateľoch som pred dvomi rokmi položil
v ankete  mládežníkom v Dolnom Kubíne,  kedy stopercentne  potvrdili,  že  sú  nimi  ľudia  z
mládeže   

207 Dolný  Kubín  a pražská  mládež  hráva  frisbee,  Veličná  futbal,  Liptovský  Mikuláš
basketbal a volejbal, košický mládežníci chodia po mládeži na pivo, dolnokubínsky na pizzu
a podobne. 
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futbal,  pozerajú  filmy208,  alebo  chodí  do  krčmy.  Tento  spôsob  stretávanie
ukazuje, že evanjelickí mládežníci sa neboja sveta. Je pre nich normálne žiť
život mladých ľudí, avšak s prísnym odkazom na morálne zásady209 a duchovné
smerovanie210. 

4.10 Domáce prejavy zbožnosti

 Na doplnenie obrazu života mládeže chcem ešte poukázať na individuálny,
domáci prejav zbožnosti. Tým je predovšetkým čítanie Biblie a modlitba. 

V svedectvách,  ktorými  som sa zaoberal  v tejto  práci  respondenti  Dušan,
Peťo a Jozef Šimek uviedli, že zrod ich osobnej viery sa silne viaže na čítanie
Biblie.  Dušan  hovorí  o malej  gideónke211,  ktorú  ho  nesmierna  zaujala
a rozhodnutie  prečítať  ju  celú  považuje  za  najdôležitejší  bod  vo  svojom
príbehu. Peťo podobne opisuje, že začiatok jeho chodenia na mládež sa spája
so  zadovážením  si  Biblie,  kedy  mu  čítanie  o Pavlovom  utrpení  pomáhala
nehanbiť sa čítať Bibliu alebo modliť sa pred jedlom,  Jozef Šimek uvádza, že
v štádiu zmeny zohrala významnú rolu Biblia, ktorú mu na Vianoce dala jeho
budúca manželka.

Význam čítania Biblie pre mládežníkov potvrdilo aj jedno dievča z mládeže,
ktoré  počas  svedectiev  povedalo:  „Môj  život  ide  dole,  ako  nečítam Bibliu
dlhšie  ako  týždeň212.“  Spomínaní  respondenti  a uvedený  výrok  ukazujú  na
pochopenie čítania Biblie nie ako zdroja informácií, ale predovšetkým zdroja
možného  duchovného  oslovenia,  v ktorom  je  možné  vidieť  Slovo  Božie,
s mocou  zasahovať  do  života,  tak  ako  to  uvádza  výrok  mládežníčky,
s aktuálnosťou  odpovede,  čo  ukazuje  napríklad  svedetcvo  so  začiatku  tejto
kapitoly, kedy dievča hľadalo odpoveď, náhodne otvorilo Bibliu a odpoveď sa
dostavila.  Význam  môže  ukazovať  aj  modlitba  mládežníčky  zo  SEM-
konferencie,  kde  prekvapí  hlavne  radenie  do  kontextu  modlitby  za
spoločenstvo: „Ty poznáš každého jedného človeka, ktorí tam je a ďakujem Ti
za to, že si nám dal Bibliu a ďakuje Ti za to, že môžeme tak stáť jeden za
druhým a že sa môžeme poznať.“

208 V tomto smere unikátny je dvojdňový filmový festival v Lazoch po Makytou, ktorý pre
seba a svojich kamarátov poriadajú už druhým rokom miestny mládežníci,  bez  vyslovného
duchovného zamerania 

209 Mám na mysli predovšetkým oblasť, ktorú nazýva jeden SEM-ácky seminár výstižne
„sex, drogy a rock`n`roll“

210 Oproti  obdobiu pred  desiatimi  rokmi ide  o zmenu.  Kčma,  mimo- kresťanská  hudba,
voľnosť v obliekaní a podobne mali démonickú povahu. Takéto chápanie je dnes výnimočné.  

211 Mále vydanie Nového Zákona spoločnosťou The Gideons International 
212 Odznelo na mládeži v Dolnom Kubíne

72



V SEM-áckom  prostredí  sa  často  stretneme  s dôrazom  na  pravidelnosť
domáceho  čítania  Biblie,  kedy  rôzne  príručky,  kázne,  prípadne  tematické
semináre doporučovali určenie si presnej hodiny. Tak o tom hovorí napríklad aj
respondent  Peťo,  kedy stanovenie  presného času na strednej  škole  používal
„ako prevenciu“. Držanie takéhoto myslenia dokazuje predovšetkým uvedenie
do praxe, kedy som na rôznych celoslovenských stretnutiach a konferenciách
hlavne  ráno  stretával  ľudí  po  izbách  a po  chodbách  s ceruzkou  a Bibliou
v ruke213. Ceruzka je poznávacím znamením mládežníka214, podľa toho sa dá
poznať  aj  mládežníkova  Biblia:  plná  popodčiarkovaných  významných
veršov215.  Na  mládeži  v Dolnom Kubíne  som si  všímal  podľa  podčiarknutí
obľúbenosť jednotlivých kníh, kedy jasne viedli pastorálne epištoly, Evanjeliá
s dôrazom  na  výroky,  a Žalmy,  Pentateuch  alebo  knihy  Samuelove  boli
väčšinou  nedotknuté.  Vztiahnuť  však  uvedené  na  celoslovenské  pomery by
bolo odvážne.  

Čítanie  Biblie  spolu  s domácou  modlitbou  dokopy  tvorí  určitý  „obrad“,
ktorý samotný mládežníci nazývajú „stíšenie“ a uvádzajú ho výrazom „urobiť
si  stíšenie“.  Na  jeho  užitie  odkazuje  napríklad  modlitba  mládežníčky
z bratislavskej  mládeže,  ktorá  medzi  vyznaniami  hriechov  uvádza
nedôslednosť „stíšení“: „Pane, že často krát niesme ochotní ani čítať z Písma,
často krát zaspávame v modlitbe , ale len preto že sme nemali celý deň čas na
Teba, Pane.“

Pri  téme  domáceho  čítania  Biblie  sa  vynára  otázka,  do  akej  miery  sú
mládežníci ukážkovými fundamentalistickými čitateľmi Biblie. Táto oblasť  je
z materiálu, s ktorým pracujem a z vlastnej skúsenosti obtiažne popísateľná. Na
jednej  strane  pri  priamych  otázkach  o stvorení216 alebo  o trojmetrovom
Goliášovi sa ukazuje historické pochopenie biblickej zvesti, podobne v prípade
Ježišových podobenstiev som sa stretol o snahu výkladu jednotlivých prvkov
a obrazov  podobenstva.  Na  druhej  vie  však  byť  čítanie  dostatočne  voľné,
z ohľadom napríklad na dobový kontext. Spojivom pre čítanie Biblie v SEM-
áckom prostredí  je  ztreteľne  len  pochopenie  osobného  prehovárania  Biblie
k človeku, naliehavosti jej zvesti, čo by sa heslovite dalo zhrnúť ako „Biblia
hovorí ku mne.“, na čo ukazuje aj prax jeho čítania a vyššie uvedené výpovede.

   

213 Napriek snahe o získanie materiálu, ktorý by podobnú prax dokumentoval, nepodarilo sa
mi  zohnať  relevantný  dôkaz  takejto  praxe.  Mám na  mysli  rôzne  letáky,  ktoré  sa  šírili  na
mládežiach s rozvrhom biblických textov na rok a podobne.

214 U mladších mládežníkov som si všimol ústup tejto praxe, nedá sa však dokumentovať
215 Opäť táto prax sa stalo objektom vtipov, kedy podľa farebnej  výzdoby sa jednotliví

mládežníci predbiehajú, kto má „krajšiu omaľovánku“.
216 Na  túto  tému  a jej  pochopenie  odkazuje  napríklad  priložený  prepis  výpovedí

mládežníkov,  kedy jednou  z tém bolo  aj  stvorenie,  podobne  o tom hovorí  Jano  Vecan  vo
svojom seminári
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4.11 Zrhnutie

Modlitby, chvály, svedectvá a výklady majú pre mládeže posvätný význam
– nejde len o spievanie a vyučovanie,  ale napĺňajú predstavu mládežníkov o
„spoločenstve  s Bohom.“  Závažným pre  ciele  tejto  práce,  je  uvedomenie  si
určitej  ľubovôle,  ktorá  ustanovuje  možnosť  spoločenstva  a skoro  až
bohoslužby, aj mimo hlavné Služby Božie. Nedá sa jednoznačne povedať, že
by Služby Božie kvôli  tomu trpeli  na účasti217.  Za týmto myslením je však
badateľná tendencia,  ktorú poznáme ako jeden zo znakov evanjelikalizmu a
ako  znak  pietizmu  –  neviazanie  sa  na  formálne  a inštitucionalizované218.
Druhým výrazným momentom, je zdôraznené osobno a osobné prežívanie, ako
sme ho videli v prípade pochopenia spoločenstva a osobného vkladu do neho,
osobného prežívania modlitieb a chvál, a nakoniec aj osobného prijatia zvesti
výkladu.

Vo  všetkých  prípadoch  je  zjavné  nasadenie  laikov  a ich  aktívna
dobrovoľnícka  práca.  Táto  vec  je  najvypuklejšia  predovšetkým  v prípade
výkladov,  ktoré  nesú  označenie  a zároveň  status  „Slovo“,  kedy  sa  bežne
v evanjelickom prostredí kázeň v kostole - rovnako „Slovo“ -  umožňuje len
študentom  alebo  absolventom  teológie,  a samozrejme,  neordinovaným
študentom  len  na  doporučenie  a zodpovednosť  farára.  Toto  pochopenie,
ktorému  je  blízke  poňatie  všeobecného  kňažstva,  je  jedným  zo  znakov
evanjelikalizmu, tak ako som to uviedol v kapitole pojednávajúcej o ňom. 

217 Napr.  dotazník,  ktorý  sme robili  na SEM konferencií  ukázal,  že väčšina  účastníkov
navštevuje nedeľné Služby Božie

218 Týmto znakom som sa venoval v časti pojednávajúcej o evanjelikalizme
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5.   Svedectvo ako žáner

Ako  som  spomínam  v kapitole  o stretnutiach  mládeže,  svedectvá   v
kresťanskom kontexte  sú  krátke  príbehy  z bežného  života  o nevšedných
veciach,  v zásade  s duchovnou  pointou,  kedy  „hlavným  hrdinom“  je  Boh.
Svedectvá tohto typu sa zaoberajú skúsenosťami z každodenného diania, ktoré
v mnohých  prípadoch  predkladali  neriešiteľné  prekážky,  starosti,  dlhodobé
komplikácie. Vyústením svedectiev a vlastne aj dôvodom prečo sa hovoria, je
poukaz na zázračný moment, ktorý rieši spomínanú situáciu, pripadne ukazuje
východisko  z nej.  Príkladom  je  svedectvo,  ako  som  ho  uviedol  v kapitole
o stretávaní  mládeže,  v ktorom dievčina popisuje, ako sa neučila  na skúšku,
bolo jej zjavené povzbudenie skrz biblický verš a nakoniec si zázračne vytiahla
jedinú otázku, ktorú vedela. Podobné svedectvá, ktoré hovoria ako „Boh mi dal
taký pokoj do srdca“219, alebo „Boh mi ukázal“.

V prípade týchto svedectiev  je  badateľná  schéma,  ktorá hovorí  o určitom
priebehu alebo stave, často bežnom živote, do ktorého, obvykle náhle, zasahuje
Boh, a to spôsobom, ktorému je prisúdená zázračná povaha.  Druhá schéma,
ktorá je badateľná,  sa zakladá na pochopení stavu alebo procesu „pred“ ako
„zlému“,  a  „po“  ako  prejav  Božej  vôle,  „dobrému“.  Kľúčovým  pre  tieto
svedectvá je moment zmeny alebo zásahu.

 V prostredí SEM-u obsahom svedectiev nie sú referencie o vytrhnutiach,
extázach, hovorení v jazykoch,  zázračných uzdraveniach, zjaveniach a víziách,
pretože takéto javy sú  SEM-áckemu svetu skôr cudzie. Obsahom svedectiev je
prevažne vnútorné povzbudenie, nasmerovanie, pomoc, „otvorenie očí“.

Druhým typom svedectiev  sú  skôr  vyznania.  Tým v mnohých  prípadoch
chýba schéma „pred – po“. Hovoria o stave alebo procese, ktorý sám v sebe už
nesie  prvok  Božieho  pôsobenia,  alebo  odkazuje  na  jeho  absenciu.  To  sú
napríklad  svedectvá  vyznávajúce  hriechy,  s témou  osobného  zlyhania.
Pozitívne svedectva hovoria často o misijnej  činnosti,  rozhovoroch, o bežnej
radosti v živote. Príkladom tohto typu je svedectvo z košickej mládeže: 

„ja  som bola  tak  povzbudená,  tak...  totižto,  nám zomrel  sused,  relatívne
mladý, vo veku mojim rodičov a zomrel na toalete. (bez smiechu, pozn. autor)
proste zomrel  na toalete  a nebolo ho viacej, smutné,  šok hlavne pre mojich
rodičov  a  hlavne  pre  môjho  ocka,  ktorý,--,  sa  dobre  poznali,  môj  ocko  je
neviem, aký, ak ako tiež ma to zobralo, ale veľmi ma povzbudilo to, že prišiel
a chcel, aby som sa modlila pre rodinu, vtedy som si uvedomila, že on vníma to
, že modlitba má zmysel A je to, ako, minulý týždeň som si spomenula, na
niektoré veci  lebo niekedy mám pocit  ,  že vôbec si ma nevšíma , že prečo

219 Citujem výpoveď, ktorú som počul na mládeži v Dolnom Kubíne
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žijem tak ako žijem, ani sa ma nepýta a ,--, som mala jeden sen, a ten sen mi
niečo pripomenul, som išla po nitku a som si položila nitku na stôl a on prišiel
a sa spýtal, že prečo máš tú nitku na stole? mu hovorím, že ja som mala jeden
sen, a s  tou nitkou mi  Pán Boh pripomína,  že sa mám modliť  za mamku.,
--proste  také  mnohé  veci  sa  udiali  vlastne  minulý  týždeň   potom ,  on  tak
následne prišiel, že modliť sa za rodinu a za nich,  a v podstate ja verím, že
Boh že  naozaj koná, že hovorí cez dáke takéto veci, ako smrť dákeho suseda,
proste,-. Ešte jedna taká vec sa mi stala.  Ja si neuvedomujem , že ľudia ma
vnímajú dáko sväto a už prišla proste jedna moja kolegyňa za mnou a ona čosik
rozprávala - a farári, oni nie sú svätí -  a tak sa rozhorčovala, a ja hovorím, ale
že sú , a ona potom hovorí: ale veď ty si svätá. A ja že a základe čoho, že
proste mi hovoríš. A ona že: ja to vidím, proste že si svätá, že proste veľmi ma
povzbudilo, to že, že ľudia vnímajú, že aký život žijeme, my si myslíme proste
že nie , že neviem, či vám dáva zmysel čo hovorím ale, proste naozaj ľudia
okolo  nás, tak naozaj pozorujú náš život, takže  vás povzbudzujem, aby ste žili
taký svätý život.“

   
K prednesu svedectva na mládežiach sa viaže aj určitý typ jeho prejavu,

tak ako to popisujem v príslušnej časti o stretávaní mládeže. Na jednej strane
ho  charakterizuje  uvoľnenosť  a prirodzenosť,  na  druhej  v hlasoch
prednášajúcich počuť vedomie zodpovednosti a skutočnosti, že „nejde o vtip“,
a že  zvesť  svedectva  referuje  o niečom posvätnom220.Je  tu  zjavný  vstup  do
určitého  štylistického  rámca,  ktorý  oddeľuje  svedectvo  od  predošlého
hovoreného.  Zjavnosť  tohto  štylistického  rámca  ukazuje  napríklad  aj
skutočnosť,  že  medzi  mládežníkmi  sa  tento  štýl  v preexponovanej  podobe
stáva  objektom vtipov,  kedy ho napodobujú  aj  s použitím príslušných  fráz,
prípadne melódie hlasu221.

5.1 Svedectvo a svedčiť

220 Podobnú skúsenosť mám napríklad so školákmi, keď im učitel kladie pri skúšaní otázku.
Ich odpoveď má určitú podobu a prednes má svoju povahu – nesie sa v ňom  vážnosť a snaha
o rámec prípomínajúci text z učebnice. Ak by si školáci otázku zodpovedali navzájom medzi
sebou, tento rámec by sa stratil, ak by sa cielene do neho nechceli štylizovať. 

221 Stretol  som sa tým na nedávnom celoslovenskom SEM podujatí,  kedy k vtipkovaniu
tohto  druhu  došlo  medzi  mládežníkmi  z rôznych  kútov  Slovenska,  ktorí  sa  navzájom
nepoznali.
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Ak by sme bežného mládežníka SEM-u oslovili s výzvou „Povedz mi
svoje svedectvo“, je zrejmé, že nám nepovie  o svojom duchovnom stave ani
príbeh z bežného života, ale príbeh osobnej viery z odkazom na jej začiatok.
Hovoriť príbeh o tom „ako som uveril“, je pre evanjelického mládežníka úplne
prirodzené a bežné, približne tak, ako hovorenie svedectiev s iným obsahom na
mládežiach.

Svedectvá, ako ich budem ďalej popisovať, sa v prostredí evanjelickej
cirkvi  vyskytujú  hlavne  v mládežníckom  prostredí.  Svedectvo  hovorí
o osobnom stretnutí sa s Kristom, o začiatku osobnej, hlbokej viery, ktorý ma
podobu  okamžitého  rozhodnutia  alebo  procesu222.  Tieto  momenty  alebo
priebehy  zrodu  osobnej  viery  sa  väčšinou  nekryjú  s konfirmáciou,  alebo
Večerou Pánovou, ako by sme v prostredí ECAV čakali223. Okrem toho, zrod
osobnej viery,  obrátenie alebo znovuzrodenie, ktoré sú jadrom svedectva, sú
teologické motívy blízke predovšetkým menšinovému pietistickému okruhu vo
vnútri ECAV, a preto nečakám, že by sa svedectvá s týmto obsahom mohli stáť
znakom života ECAV. 

Ak hovorím, že pre mládežníkov je bežné hovoriť svedectvo o zrode viery,
hovorím tým aj, že pre mládežníkov je bežný koncept osobnej viery, ktorá má
svoj  počiatok  v osobnom  rozhodnutí  alebo  nasmerovaní.  Tieto  svedectvá
ukazujú na zásadnosť takýchto momentov, odkazuje na to ich vnútorná stavba
(„pred  a po“)  a nalepenie  obsahu  na  ňu,  kedy  jadrom a vrcholom  je  práve
zmena a zrod viery. „Hlavným hrdinom“ je opäť Boh.   

Za povšimnutie stojí nie len samozrejmosť, že také niečo sa hovorí, ale
predovšetkým  hotovosť  k odpovedi,  a podoba  príbehu,  ktorý  v mnohých
prípadoch aj náhodnej otázky pôsobí ako cielene pripravený. Na to odkazuje
predovšetkým  jeho  forma  a vnútorná  stavba.  Tak  napríklad,  jeden  náš
respondent, Peťo, bez prípravy a bez náznaku, čo sa od neho očakáva224 , na
otázku „porozprávaj mi, prosím, ako si sa stal kresťanom“ predložil ucelené,
súvislé  rozprávanie,  ktoré  v mnohom odpovedalo  štandardu  svedectiev,  ako
som sa s nimi stretol v SEM-e225.

Je preto oprávnené hovoriť, že SEM-áci chápu svedectvo ako žáner226,
ktorý  stojí  na  určitej  schéme,  má  mať  jasnú  podobu,  ktorá  odpovedá

222 To dobre ukáže rôznosť výpovedí v uvedených svedectvách
223 z toho  množstva  svedectiev  som sa  stretol  s jedným,  ktorá  hovorilo  o konfirmačnej

slávnosti ako momente zrodu osobnej viery, „prijatí Pána Ježiša.“ Na druhej strane množstvo
svedectiev odkazuje na konfirmačnú prípravu, alebo detskú besiedku ako predpoklad zrodu
viery

224 Bol informovaný o tom, že jeho výpovede budú súčasťou štúdie o SEM-e
225 Ale  napríklad  respondent  Dušan,  na  priamo  položenú  otázku  dlho  hľadal  odpoveď

a nevedel takto priamo začať. Jeho príbehu rovnako chýba moment „obrátenia“
226 Nejde v zásade o textovú jednotku, vyčlenenie na základe kompozičných, jazykových

a tematických znakov je možné, Mistrík, 2002, str. 257
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pomyselnému žánrovému vzoru. Toto pochopenie ukazuje ďalšia respondentka
Ria, ktorá odpovedá na otázku „Máš nejaký príbeh? Svedectvo?“ takto: „Mám
príbeh... taký konkrétny kedy - také to že klasické, že svedectvo, že rozhodla
som sa pre -.. alebo tak, no  v úvodzovkách klasické svedectvo.“ Na tomto
dobre  vidieť,  že  samotní  mládežníci  reflektujú  určitú  žánrovú  príslušnosť
svedectva,  teda  ako  to  Ria  označuje,  „klasické  svedectvo.“  V kontexte  to
odkazuje predovšetkým na obsah zasadený do presnej schémy.

Táto schéma je totožná so schémou „pred – po“, ako som na ňu ukázal
už  vyššie.  Rozdielom  je  obsah,  ktorým  je  príbeh  cesty  viery,  v mnohých
prípadoch príbeh „obrátenia“ alebo „znovuzrodenia.“ V prípade SEM-áckeho
prostredia  sa  nedá  hovoriť  o samozrejmosti  „obrátenia“  viazaného  na
konkrétny bod, dátum a čas. Dvaja respondenti, Jozef Šimek a Dušan, otvorene
hovoria, že takýto bod v ich živote chýba, Jozef Šimek to priamo zdôrazňuje: 

„Bol to proces. Bolo to niečo, čo trvalo dlhšie, kde to bol taký prerod toho
človeka zo starého na nového ... nedá sa povedať, že jeden deň krásny prišiel,
som uveril, haleluja!, ...svet je gombička - nie, nie, nie, bol to proces.“

Ak by sme však hľadali  spoločný znak svedectiev,  tak je ním obsah
bodov schémy „pred“ a „po“. Je veľmi príznačne hovoriť o období „pred“, ako
o zlom a problematickom. Zaujímavosťou určite je, že svedectvá o období „po“
hovoria ako riešení predošlej  situácie,  ale  nezvyknú ju maľovať v ružových
farbách.  Opačný  dojem plynie  z opisu  obdobie  „pred“,  ktorý  je  často  plný
alkoholu,  drog,  vážnych  komplexov,  depresií,  ktoré  v mnohých  prípadoch
pôsobia až násilne zdôrazňované.  Toto zdôrazňovanie sa však nedá popísať
ako  pravidlo.  Zároveň  podrobné  vykreslenie  všetkého  „zla“,  ktoré  patrí
k obdobiu „pred“ pripravuje pôdu pre triumfálny nástup zázračnej zmeny. Na
toto upozorňuje aj  prof.  Filo,  keď hovorí  ako zdôrazňovanie  znovuzrodenia
berie na váhe krstu a konfirmácií,  rodinnej a cirkevnej výchove. Je to veľmi
výstižné  vyhodnotenie,  pretože  výchova,  detská  besiedka  a často  aj
konfirmácia stojí vo svedectvách v časti „pred“, teda v časti, ktorá vyžadovala
zmenu227. Do očí bijúce sú často informácie, kedy rozprávač hovorí, ako jeho
život  „nemal  zmysel“,  a do  toho  preplieta  informácie  o návšteve  kostola,
konfirmačnej  prípravy,  čo  automaticky  odsúva  do  pozadia  tradičný  život
evanjelickej cirkvi228.

Sujet  svedectva  má  prevažne  tieto  body,  nasledujúce  v  tomto  poradí:  1.
obecný úvod a zasadenie,  2.vymenovanie  problémov  3.  cesta  k zmena,  stret
a konflikt  4.  zmena  a zrod  viery   5.  stav  po  zmene.  Pochopiteľne,  body

227 Stretol som sa so svedectvami, ktoré obdobie „pred“ vyslovene démonizovali. Nedá sa
však povedať, že je  to pravidlo.

228 Opäť nejde o pravidlo, ako ukazujú aj uvedené ukážky.
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v prípade niektorých svedectiev splývajú, napríklad menovanie problémov je
pre niekoho zasadením.  To, že v týmto spôsobom sú koncipované svedectvá
by som chcel ukázať na svedectvách troch respondentov, ktorý ho predložili
v tematicky  zameranom  rozhovore  (Ria,  Peťo,  Dušan),  svedectvo  Jozefa
Šimeka ako ho predostrel v rozhovore o SEM-e. Konkrétnu podobu ukazujem
na  kompletnom  svedectva  mládežníčky  z Košíc,  tak  ako  je  uverejnená  na
stránke košického dorastu229, ktorého plynulý tok som zachoval a len rozdelil
do piatich častí:

1. Obecný úvod a zasadenie: Narodila som sa kedysi začiatkom leta 1988 :0)
Keď som už trošku podrástla a zvládla byť dlhší čas ticho, začala ma mamka
vodiť do kostola. Moje prvé kostolné časy sa niesli v znamení toho, že som
rozmýšľala,  či  kvety,  ktoré  zdobia  kupolu  nášho kostola,  sú  tam vytesané,
alebo  len  nakreslené  a  neskôr  som  ich  začala  aj  počítať.  
Existenciu Boha som považovala za samozrejmosť a vôbec ma nezaujímalo,
aký  vlastne  je,  aký  vzťah  má  ku  mne  a  či  vôbec  nejaký  má.  Mamka  ma
prihlásila na náboženstvo a neskôr na konfirmáciu, ktorá pre mňa znamenala
len nekonečné dva roky. Všetko, čo sa tam hovorilo o Bohu a Pánu Ježišovi
boli  pre  mňa  len  obyčajné  informácie,  no  len  do  leta  2002.
2. Menovanie problémov: Toto leto pre mňa znamenalo obdobie, kedy som
vchádzala z jednej depky do druhej a veľa vecí, ktoré dovtedy napĺňali môj
život, úplne stratili zmysel. Myslela som, že už nemôžem byť šťastná. 
3. Cesta k zmene, stret, konflikt:  Vtedy, skrze môjho brata (Karola), vstúpil
do môjho života Pán Ježiš. Karol bol už niekoľko rokov kresťanom a niekedy
doma rozprával o mládeži a o ľuďoch, ktorí osobne poznajú Pána Ježiša. Aj ja
som  chcela  pocítiť  takú  radosť,  v  akej  žili  tí  ľudia.  Začala  som  si  čítať
Bibliu(najprv som veľa nerozumela) a pokúšala som sa vlastnými slovami aj
modliť. 
4. Zmena a zrod viery: Nemám presný dátum, kedy som odovzdala svoj život
Pánu  Ježišovi,  ale  presne  sa  pamätám  na  ten  úžasný  pocit,  keď  som  si
uvedomila, že Boh, ktorý to všetko dookola stvoril, ma miluje, som pre neho
jedinečná a že Pán Ježiš je v mojom srdci (tú úžasnú radosť pochopí len ten,
kto to s Pánom Ježišom skúsil a zažil ). No proste pecka! Pán Ježiš začal môj
život veľmi meniť a mení ho dodnes( čo bolo, aj je niekedy veľmi ťažké). 
5. Stav po zmene: Dal mi do života veľa úžasných vecí a život s Ním by som
nevymenila za nič iné. Na doraste som sa rozhodla slúžiť najmä preto, lebo si
myslím, že je sebectvom nechávať si posolstvo o veľkom víťazstve Pána Ježiša
len pre seba. Momentálne študujem na Ev.gym J.A.K a Boh ma okrem služby
na doraste povolal ako vokalistku do chválospevovej skupiny SOB.

229 http://blog.dorast.sk/
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  Podobné  delenie  vieme  nájsť  aj  na  ostatných  tu  uvedených
svedectvách:

1. Ria a Peťo, zhodne začínajú svoje svedectvám rozprávaním o rodine,
výchove,  prípadne  ich  postoja  k náboženstvu  a Bohu,  podobne  ako
mládežníčka  z Košíc.  Na  tomto  mieste  treba  povedať,  že  ak  by  sme  mali
vytvoriť vzor pre mládežnícke svedectva,  začínal by slovami: „vyrastal  som
v rodine...“230.  Dušan o svoje rodine rozpráva  až dodatočne,  Jozef Šimek ju
úplne vynechal.

2. Ria vo výpočte problémov uvádza svoju sebakritičnosť a pocity viny,
vedomie chýb, z ktorého pramenila potreba prijatia. Peťo hovorí o komplexe zo
svojej postavy, ktoré z neho robili outsidera, neskôr gameblerstvo a anorexiu
a spomína  rovnako  potrebu  prijatia.  Dušan  a Šimek  hovoria  o svojích
problémoch ako o zasadení. Obaja spomínajú divoké mládežnícke pitky, rôzne
„partie“  s rôznymi  výčinmi.  Dušan  k tomu  pripája  pocit  nezmyselnosti.
Košická mládežníčka uvádza depresie

3. Ria spoznala „ľudí, ktorí sa vedia tešiť z tejto zvesti...fakt medzi nimi
bola taká láska“, nachádzala medzi  nimi prijatie a šla s nimi na tábor.  Peťo
podobne na mládeži pociťoval prijatie, aj vďaka tomu išiel na tábor (do vtedy
sa hanbil  za svoju postavu), kúpil  si Bibliu,  začal chodiť na mládež.  Dušan
hovorí o určitom „hlade“, ale nie ako ceste z uvedenej nezmyselnosti, našiel si
malú  Bibliu  – gideónku,  začal  vyhľadávať  kresťanské spoločenstvá.  Hovorí
o strete dvoch svetov: jedného, toho mládežníckeho a druhého, „punkového“,
v ktorom sa pohyboval. Na kresťanskom mu imponovala opravdovosť a láska,
na  rozdiel  od  vyprázdneného  „punkového“  sveta.  Šimeka  zavolal  hrať  do
kresťanskej kapely jeho spolužiak, kde sa zaľúbil do svojej budúcej manželky.
Tá  ho  odmietala,  dokým  sa  nestane  kresťanom.  Šimek  popisuje,  ako  cítil
rozpor, a „nadával som Bohu.“ Zároveň ho kresťanský svet niečím priťahoval.

4.  Ria o tábore a filme  Ježiš: „...tie emócie boli strašne silné a povedala
som si, že.. že chcem žiť pre Boha, no, a že, že viem, že On je môj záchranca -
nejak som to tak  nejako ..  prijala,  a  v  podstate  odvtedy sa tak  serióznejšie
zaujímam o vzťah s Bohom.“ Do toho sa pridalo Božie odpustenie jej chýb.
Peťo :„...  neviem, či  to bol Boží dotyk,  alebo čo už“. Hovorí o sebe ako o
„obrátenom kresťanovi“, k tomu však došlo postupne skrz akcie a stretávanie
na mládeži a postupné riešenie spomínaných osobných problémov. Dušanovi
chýba  úplne  hovorenie  o obrátení,  ako  najvýznamnejší  bod  vyzdvihol
rozhodnutie prečítať si celú Bibliu, a spomína rôzne malé významné udalosti
a nájdenie zmyslu vecí a postupné: „uvedomovanie si a prijímanie toho, že - že
Kristus je môj Spasiteľ, záchranca, vlastne to-to diela, čo pre mňa urobil“. Za
povšimnutie stojí, že celý rozhovor, začína úvahou o slove  metanonia. Jozef

230 Je to jeden z najobvyklejších spôsobov úvodu do svedectva. 
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Šimek uvádza podobne ako významný moment začiatok čítania Biblie, kedy
viera  v ňom rástla  postupne.  Je  o to  zaujímavejšie,  že  Jozef  Šimek  hovorí
o znovuzrodení ako o nutnej podmienke viery a ako o znaku myslenia SEM-u,
a sám pritom ho neviaže na konkrétny bod v čase.

5. Ria  hovorí  predovšetkým  o prehlbovaní  vzťahu,  Peťo  o svojom
pôsobení  na  mládeži  a rozhodnutí  študovať  teológiu,  to  isté  uvádza  Dušan,
s dodatkom o úpenlivom hľadaní Božej vôle, Šimek o tejto téme nehovorí. 

Aj na uvedených príkladoch je zreteľná vnútorná podobnosť, ktorá vystihuje
stavbu a schémy, s ktorými svedectvá pracujú. V centre pozornosti vždy stojí
zmena  a cesta  k nej,  ktorá  je  často  aj  najviac  opisovaná.  Zasadenie
a menovanie  problémov  necháva  lepšie  vyznieť  moment  zmeny,  stav  „po“
hovorí  o dôsledkoch  zmeny,  akými  je  napríklad  služba  alebo  štúdium.
Z uvedených príkladov vidno opäť dôraz na osobno, na vnútorné prežívanie
celého procesu zrodu viery a zásahu, ktorý je smerovaný „ku mne“. Nepracujú
so samotným slovom „znovuzrodenie“, výpovede však svojou podstatou tento
výraz vystihujú.

Téme  svedectva  som sa  takto  osobitne  venoval  preto,  že  sa  dá  hovoriť
o určitom šibbolete SEM-áckeho sveta. Ten priamo odkazuje na evanjelikálne
prostredie. Práve v ňom sa stretáva s častým užitím svedectiev. Okrem toho,
svedectvo má vo svojom jadre motív osobnej konverzie, „prijatie Pána Ježiša
Krista za svojho osobného Spasiteľa“, jeho prežívania ako zásahu na základe
osobného rozhodnutia.  Kvôli  významu tohto obrátenia,  zmeny,  je svedectvo
hovorené,  či  už  za  misijným  účelom,  alebo  na  povzbudenie  spoločenstva.
Svedectvo nehovorí „len o Pánovi Ježišovi“, ale „o Pánovi Ježišovi v mojom
živote.“ Aj toto poňatie ho odkazuje na evanjelikálne prostredie.
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6.  Dotazník  so  SEM  konferencie  a jeho
vyhodnotenie

Vo februári  2008 na konferencií  SEM-u, ktorá prebehla  v mládežníckom
centre  vo  Veľkom  Slavkove,  sme  spolu  s Adamom  Gajdošom  predložili
účastníkom konferencie počas hlavného programu dotazník. Vyplnilo ho 122
zo 125 účastníkov. Dotazník sa zaoberal rôznymi otázkami, mapujúcimi svet
SEM-u,  jadro  jeho  otázok  sa  zaoberalo  príslušnosťou  k evanjelickej  cirkvi
a k SEM-u.

Jeho výsledky považujem aj napriek pomerne malému množstvu dotazníkov
za  relevantné  a pre  túto  prácu  vystihujúce  znaky  sveta  SEM-u.  Činím  tak
predovšetkým s odvolaním na účastníkov SEM konferencie, ktorí sú z môjho
pohľadu reprezentatívnou  vzorkou  aktívnej  časti  evanjelických  mládeží.  Na
SEM konferenciu prichádzajú väčšinou vedúci mládeží alebo pracovníci s ňou,
čo  odpovedá  môjmu  zámeru  pracovať  s popisom  elít.  Takisto  na  SEM
konferenciu chodia ľudia, ktorí sympatizujú so SEM-om a berú ho za svoj. Oni
sú tými,  ktorí  svet SEM-u formujú. Preto považujem výber konferencie ako
priestoru na predloženie dotazníka, aj napriek malému počtu respondentov, za
dobrú voľbu a aj  preto  uvádzam výsledky dotazníka  ako osobitnú  kapitolu,
pretože sú na nej badateľné výpovede, ktoré odkazuje na šibbolety SEM-u..

Výsledky dotazníku sú nasledovné231:

1.O skupine respondentov: 108 prítomných je pokrstených  v ECAV a 106
je  v ECAV  konfirmovaných,  80%  sú  členovia  SEM-u.  Početné  najviac
zastúpené  sú  Košice  (28),  Púchov  (15),  Liptovský  Mikuláš  (12),  Banská
Bystrica  (11)  a Svidník  (11),  napr.  Bratislava  len  štyria,  65  chlapcov  a 57
dievčat. Vek neuviedli všetci respondenti, najstarší mal 47, najmladší 14 rokov.

2. Cítiš sa byť evanjelikom, evanjeličkou? 42 odpovedalo „áno, je to pre
mňa dôležité“,  64 uviedlo „áno, ale  nie je to pre mňa až tak podstatné“,  6
„nie“, 7 „neviem“.

Z uvedeného  vyplýva,  že  v SEM-e  sa  stále  dá  hovoriť  o držaní  identity
evanjelika,  aj  keď  to  nie  často  krát  zásadné232,  za  evanjelika  sa  dokopy
považuje 106 respondentov.  

231 Na  tomto  mieste  ešte  raz  a špeciálne  ďakujem  Adamovi  Gajdošovi  za  pomoc  pri
spracovaní dát.

232 Odpovedá tomu Vecanov alebo Šimekov prístup, kedy „máme svoj rámec“ a zároveň
prvoradé je nesenie evanjelia, ako som uviedol v kapitol Dejiny SEM-u. 
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3.  Je  ti  blízka  iná  cirkev  ?  Odpovedalo  86,  z toho  59  „nie“,  tí,  ktorí
odpovídali  „áno“, pridali  názov  cirkvi  „Apoštolská  cirkev“  5  respondenti,
„Cirkev bratská“ 4, „Bratská jednota baptistov“, „Rímsko-katolícka cirkev“ 1,
„všetky“ 3, ostatní neodpovedali. 

Ak aj beriem do úvahy, že mnohí neodpovedali, ide o zanedbateľné čísla, čo
čiastočne podporuje držanie sa rámca SEM-u.

4: Myslíš, že je dôležité aby SEM existoval? Prečo?  118 odpovedalo, že
je dôležité, 95 uviedlo aj prečo. Odpovede sú delené podľa okruhov a mohli sa
prekrývať: koordinácia mládežníckej práce 25 odpovedí, organizácia masových
akcií  26,  pastoračná  činnosť  25,  misia  medzi  mladými  14,
spolupatričnosť/spoločenstvo 16, služba ECAV 4, špeciálna práca pre mladých
12, komunikácia a pôsobenie s ECAV 8. 

Z toho  pastoračnú  činnosť  očakáva  17  dievčat  a 8  chlapcov233.  Rovnako
zaujímavé je,  že 43% z tých,  ktorí  sa cítia  byť  evanjelikmi a je to pre nich
dôležité, očakávajú pastoračnú činnosť, a len pre 12% z nich je dôležitá služba
alebo  komunikácia  s ECAV, význam tiež  prideľujú  organizačnej  činnosti  –
37% z nich.  Pre tých,  ktorí  sa  cítia  byť  evanjelikmi,  ale  nie  je  to  pre nich
podstatné, má SEM význam v roli predovšetkým organizátora podujatí (56%),
ostatné odpovede sú zastúpené vyrovnane.    

Prevažuje  záujem  o servis  pre  mládeže  a organizovanie  podujatí,  25
odpovedí však očakáva od SEM-u aj duchovné vedenie (pastoračná činnosť),
naproti  predpokladom je  málo  odpovedí  o SEM-e ako spoločenstve.  Aj  pre
„presvedčených  evanjelikov“  je  SEM  dôležitý  hlavne  ako  organizátor  a
čiastočne poskytovateľ duchovného zázemia.

5.  Chodíš  do  evanjelického  kostola?   Celkovo  odpovedalo  117,  „áno,
pravidelne  a rád“  odpovedalo  48  ,  „áno,  pravidelne,  ale  nerád“13234,  „áno,
nepravidelne, ale rád“ 32, „áno, nepravidelne a nerád“ 17, „nie, nechodím“ len
7.

Z uvedeného vyplýva obľúbenosť návštevy bohoslužieb (dokopy 80), oproti
ich nepopularite, celkovo do kostola chodí 93 respondentov.

Táto  otázka  však  ukazuje  aj  na  sebapochopenie  sa  ako  evanjelik:  33
evanjelikov,  pre  ktorých  je  evanjelictvo  důležité,  chodí  do  kostola  rado
(pravidelne  alebo  nepravidelne),  ale  rovnako  tak  evanjelici,  pre  ktorých
evanjelictvo  nie  je  doležíté  –  40.  Z toho vyplýva,  že   druhoradosť  identity
„evanjelik“  ešte  stále  nemusí  narúšať  evanjelické  bohoslužby,  ich  význam
a popularitu. 

233 Spojenie výsledkov otázok nie je náhodné alebo odhadované,  je  vytvorené  metódou
kríženia tabuliek pri spracovaní dát.

234 Pracovne by sme ich mali nazývať „mučeníci“.
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S odkazom na prijatie pastoračnej a organizačnej služby SEM-u, dostávame
obraz  evanjelika,  pre  ktorého  vlastne  zasadanie  do  kontextu  SEM-u  nie  je
vytrhnutím z kontextu ECAV, a mohlo by to platiť aj obrátene. 

5.  V prípade  tejto  viacvrstvovej  otázky,  týkajúcej  sa  vzťahu a významu
služieb Božích a života zboru, respondenti priraďovali hodnoty k jednotlivým
výrokom. 

 -  nedeľné  bohoslužby  chápe  ako  spoločenstvo  51  respondentov,
s uvedeným ich nesúhlasí 47, 21 odpovedalo neviem, ostatní neodpovedali

- za nudné a nezáživné považuje nedeľné bohoslužby  45 respondentov, s
tým nesúhlasí 53, nevie 23

-   výpoveďou, že mladí  ľudia by sa mali  viac snažiť  porozumieť tradícií
ECAV  a vážiť  si  ju,  súhlasí  53  respondentov,  nesúhlasí  26,  a 42  uviedlo
„neviem“

-  s výpoveďou,  že  ECAV na  potreby mladých  neberie  dostatočný  ohľad
súhlasilo 52 respondentov, nesúhlasí 42, nevie odpovedať 27

- ako chvály pesničky z evanjelického spevníka nevníma 33 respondentov,
vníma ich tak 67 a nevie odpovedať 21

-  chváliť  Boha  tradičnými  piesňami  dokáže  76  respondentov,  s tým
nesúhlasí 26 a nevie odpovedať 18

- zborového farára považuje za svoju duchovnú autoritu 45 respondentov,
s tým nesúhlasí 44, a nevie odpovedať 30

-  zborový  farár  nie  je  v duchovných  veciach  autoritou  osobne  pre  45
respondentov, je ním pre 49 a 23 nevie odpovedať

Tieto odpovede poodhaľujú,  ako sa to môže vo svete  SEM-u vo vzťahu
k tradičným Službám Božím. Pre približne polovicu, ktorý vedeli odpovedať,
sú Služby Božie spoločenstvom bratov  a sestier  a nepovažujú ich za nudné
a nezáživné.  Avšak na úrovni pochopenia chvál sa  k tradičnému poňatiu hlási
približne o dvadsať respondentov viac. Je určite zaujímavé si všimnúť, že do
kostola  chodí  rado  80  respondentov,  ale  len  53  ich  nepovažuje  za  nudné
a podobný počet ich chápe ako spoločenstvo.

Pre  podobnú  časť,  45  a 49  respondentov,  je  zborový  farár  duchovnou
autoritou,  čo  v spojení  pochopenia  Služieb  Božích  ako  spoločenstva
a s potrebou  pochopenia  významu  ECAV  pre  mladých  (53)  dáva  určitú
skupinu „dobrých evanjelikov“,  celkovo z 93 respondentov,  ktorí  chodia  do
kostola.

V tejto súvislosti znova sa otvára otázka sebapochopenia ako evanjelika, ku
ktorému  sa  priznalo  106  respondentov.  Ukazuje  to  na  Vecanov  spomínaný
„rámec“. Tento rámec identitu „evanjelík“ odkazuje na svet SEM-u a zároveň
na evanjelickú cirkev, ako o tom na konci kapitoly o dejinách SEM-u hovorí
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Laco  Ontko.  Dá  sa  očakávať,  že  ide  o priznanie  sa  k istým  teologickým
princípom  (milosť,  Biblia,  spasenie  vierou,  evanjelium235),  ktoré  robia
evanjelika  evanjelikom,  čo  však  nutne,  v  mnohých  prípadoch,  nemusí
znamenať priznanie sa k prejavom zbožnosti tradičnej evanjelickej cirkvi - to je
oných  približne  50  odpovedí  o nudnom  kostole  a rovnako,  približne  50
odpovedí o nebraní ohľadu ECAV na potreby mladých. To ich však nevylučuje
zo života církvi (vysoká účasť na bohoslužbách).  

V prípade  tejto  otázky  je  dobré  si  všimnúť  aj  vysokú  mieru  odpovedí
„neviem“, kedy výnimkou je akurát otázka o chválach. Hlavne s porovnaním
odpovede  na  otázku  po  evanjelictve,  ktorá  rovnako  poskytovala  možnosť
„neviem“, a väčšina sa vyslovene priznala k tejto identite, čo budí dojem, že
v otázke  majú  jasno. Podobné jasné vyznanie  však v prípade autority farára
alebo Služieb Božích nemá takúto podobu. Takto môžeme chápať odpoveď
„neviem“  hlavne  v prípade  farára  ako  duchovnej  autority,  ktoré  vlastne
rovnako  dobre  ukazuje,  že  duchovnou  autoritou  je  aj  niekto  iný.  Je  opäť
dôležité si všimnúť, že duchovnou autoritou je zborový farár len pre skupinu,
počtom podobnú  ostatným  odpovediam v prospech  tradičného  života  zboru
(„dobrí evanjelici“).  Vyplýva z toho prirodzene,  že duchovnou autoritou pre
väčšinu ostatných respondentov bude laický pracovník.

Odpovede,  týkajúce  sa  chvál,  ktoré  sa  vymykajú  priemeru  odpovedí
„dobrých evanjelikov“, ukazujú, že pre veľkú časť respondentov môžu byť aj
tradičné piesne chápané ako plnohodnotné duchovne zamerané chvály. Z toho
plynie,  že  istá  časť  nie  je  automaticky  nastavené  odmietať  „tradičné“  ako
„bezbožné“, aj keď pre nich osobne to vážny duchovný význam nemusí niesť
(napr. s odkazom na nudnosť a nezáživnosť Služieb Božích).  

7.  Na  koľkých  konferenciách  SEM-u  si  bol/a?  Pre  25%  šlo  o prvú
konferenciu, na jednej až dvoch 19%, na troch až štyroch 22%, na piatich až
ôsmych 19%, na viac ako deväť  10%

 
8. Na koľkých nesemáckych konferenciách, čo podobných podujatiach

si už bol/a?  27% odpovedalo na „desať a viac“,  42% v rozmedzí  dvoch až
piatich, 10% na šesť až deviatich, ostatní na jednej alebo žiadnej.

Z uvedených  odpovedí  vyplýva  vysoká  popularita  akcií  mimo  SEM,
okrem toho je zreteľná skupina pravidelných účastníkov „všetkého, čo beží“,
teda 27% odpovedí desať a viac.

9.  Myslíš  si  o sebe,  že  si  znovuzrodeným  kresťanom? 96  odpovedalo
„áno“, „neviem“ 16, „nie, ale túžim po tom“ 7, „nie, ani to neriešim“ len 2. 

235 Laco  Ontko  hovorí:  „....rozmer  tradičnej  zbožnosti,  z  ktorej  vychádza  aj  Luther,
založený na Biblii, Božej milosti a osobnej zbožnosti - a k tomu sa hlásime aj my.“
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Odpovede ukazujú hlavne na to, že na SEM-konferenciu nechodia „noví“
ľudia, ale tí, ktorí v sebe reflektujú vieru. Otázka trochu tlačí respondentov do
pozície prijatia pojmu „znovuzrdenie“, ale riedky výskyt odpovede „neviem“
alebo „nie“, z ohľadom na 121 odpovedí, ukazuje, že pojem im nie je cudzí.

10.  Prežil  si  znovuzrodenie  ako  významný  obrat  vo  svojom  živote?
Celkovo odpovedalo 118, „áno, bol som naplnený Duchom Svätým a bol mi
daný dar jazykov“ 9, „áno odovzdal som svoj život Pánovi Ježišovi“ 73, „nie,
moja viera sa vyvíjala plynulo“ 24, „nie, nie som ešte úplne veriaci“ 1, „iné“ 

Táto  otázka  hovorí  znova  veľmi  málo  o pochopení  znovuzrodenia.
Odpovede ukázali tiež nepresnosť možnosti odpovedí, na čo upozornili hlavne
respondenti,  ktorí  často  krát  zaškrtávali  slová  vo  výpovediach,  prípadne
odpovedali  na  dve  možnosti  naraz  (spoločne  hlavne  prvú  a  druhú,  druhú
a tretiu). Výsledkom týchto odpovedí je však pochopenie viery ako odovzdanie
svojho života, za touto výpoveďou sa zreteľne skrýva osobný krok. 

6.1 Zhrnutie

Dotazník, napriek malej skupine, ktorú mapuje, ukazuje predovšetkým, že
vo svete SEM-u sa drží identita „evanjelik.“ Je obtiažne odhadovať, či sa jedná
konkrétne  o  príslušnosť  k ECAV  alebo  len  o príslušnosť  k SEM-u.  Počet
priznaných evanjelikov prevyšuje dvojnásobne počet „dobrých evanjelikov“,
ako som ich spomenul v otázke č.5. 

Popularita  Služieb  Božích  a  vysoká  účasť  na  nich,  v kombinácií
s neuvedenou  sympatiou  k inej  cirkvi,  sa  spája  s väčšinovým  súhlasom
s prácou a pôsobením SEM236. To v spojení s určitým teologickým pochopením
dáva  dokopy obraz  rámca  „evanjelik“.  Ten  sa,  podľa  výsledkov  dotazníka,
nemusí prisudzovať tradičným prejavom zbožnosti význam. Jedným z takýchto
znakov je aj prisudzovanie autority zborovému farárovi. Identita „evanjelik“ je
držaná  aj  napriek  veľmi  vysokej  popularite  duchovných  akcií  poriadaných
mimo SEM. 

Tento prístup opäť ukazuje na evanjelikálne prostredie,  kedy hlavný cieľ
zbožnosti leží mimo formálne dané škatuľky, v tomto prípade tradičné služby
Božie.  V tomto  duchu  je  prisúdená  duchovná  autorita  s veľkou  mierou
pravdepodobnosti laickým pracovníkom, na rozdiel od zborového farára. 

236 Čo je na SEM-konferencií pochopiteľné a berie výpovedi váhu.
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7. Jazyk 
Na tomto mieste by som chcel predložiť ukážku špecifického SEM-áckeho

slovníka, jazyka a výrazov, ako sa ním môžeme stretnúť aj v bežnom živote
mládežníka, predovšetkým tak „medzi svojimi“. 

Vyberám  na  jeden  strane  typické  ukážky  slovníka  evanjelických
mládežníkov,  na  druhej  určité  extrémy,  ktoré  podliehajú  mnou  zvolenému
kritériu, a to, že sa stávajú objektom vtipov. To ukazuje, že dané výrazy sú na
jeden strane „frázami“ a na druhej že aj na samotných mládežníkov pôsobia
neprirodzene.

Nájdeme  medzi  nimi  odkazy  na  tradičnú  náboženskú  mluvu  („mať
poznanie, zápas“), slová, ktorých aj fonetická podoba v sebe nesie emotívny
nádych  („túžim,  vnímam“),  prípadne  výrazy,  ktoré  pôsobia  ako  doslovný
preklad anglických viet („mali sme dobrý čas, bol to požehnaný čas“) alebo s
angličtinou priamo pracujú („god bless“).

Uvedené  príklady  sú  z webových  stránok  mládeží,  alebo  rozhovorov  a
svedectiev,  ktoré  sú  spracované  v tejto  práci.  Snažil  som sa  vyberať  jednu
výpoveď od jednej osoby.

„...tento týždeň sa konajú hard core modlitby za zbor.“
„...ktorí, ktorí mali túžbu, niekde patriť, rozumieš.“
„...ja nemám problém teraz vstať a byť slobodný pred mladými...“
„...ja to vnímam ako obrovskú lásku, keď si pozriem, aký som bol.“
„Mal som-mal som pocit takého vnímania, že..- žé som si vtedy... neviem.“
„…nejak som to osobne vnímal, že…“
„...intenzívny vzťah s Bohom...“
„Veľmi intenzívne je tu cítiť jednotu a Božieho Ducha. Vďační posilnení

odchádzame…   Spoločenstvo  v Božej  blízkosti  mnohých  naštartovalo  do
života s Bohom. Mnohých posunulo. Vďaka Bohu, bol to vzácny čas.“

“Po mnohých kompromisoch a prešľapoch sa veľakrát cítime tak mizerne
a bojíme sa Božej odplaty.237“

„...nemajú asi o tom moc poznanie...“
„...tak žiť slobodne v mojej rodine s Bohom. že.. možno žijem s Ním štyri

roky teraz.“
„...uvedomenie si, aj ten čas strávený s Bohom,“
„... jednak, že je fakt plný lásky ...“
„god bless“
„god bless u all“
„...jasné, dáme riadnu prayernicu.“

237 Tieto dve ukážky sú z časopisu SEMtext, 2006, č. 1 – 2, str. 2, SEMtext, 2005, č. 8 – 9,
str. 25.
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„...Srdečne pozývame všetkých,  ktorí  majú vášeň pre Boha a  rozhovor s
Ním...“

„...veľmi dobrý čas s veľmi fajn ľuďmi…“

Ak by sme chceli zhrnúť slová používané v SEM slovníku, ktoré sú odlišné
od bežne užívaných slovníkov, boli by to  hlavne: túžíť238, vnímať, čas, zápas.
Okrem  toho  si  môžeme  všimnúť   časté  používanie  slova  „tak“,  prevažne
v modlitbách, pekne to ukazuje časť svedectva: „tak som- som si- také obdobie
som mal, že som akurát vtedy aj schudol viacej, tak som možno získal trošku
viac takého zdravého sebavedomia , že som sa aj s ľuďmi dokázal viac tak
otvorene rozprávať,“ Častý je výraz „žiť s Bohom“ alebo „chodiť s Bohom“. 

Ako užitie tohto slovníka vyzerá dobre ukazujú priložené prepisy priebehu
mládeží a kázní, rovnako ako prepis mládežníckej aktivity z Dolného Kubína,
kedy mládežníci vypracovávali odpovede na teologické otázky. 

    

238 Konkrétne o „túžbach“ a „túžení“ hovorí Jano Vecan vo svojom seminári o mainstreame
v dnešnom  kresťanstve,  kedy  pôvod  použitia  tohto  výrazu  odkazuje  na  worship  piesne
s následnou kritikou.
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8. Záver a zhrnutie

Táto práca hľadala znamenia. Tie sa veľmi jasne počas popisu jednotlivých
prejavov života mládeže vynárali, v mnohých prípadoch s priamym odkazom
na evanjelikálne prostredie. Ak však zoberiem kontext Evanjelickej cirkvi na
Slovensku,  v prípade  evanjelickej  mládeže  by  sme  mohli  hovoriť
predovšetkým o priznaní sa k pietisitckej tradícií. V častiach práce sa postupne
ukazovalo, že evanjelická mládež sa chápe ako evanjelická, teda že z jej strany
nie  je  zreteľná  tendenciu  o formálnu  a ani  vnútornú  odluku  od  domovskej
cirkvi.  Avšak  prejavy  zbožnosti  ukazujú  iným  smerom  ako  na  tradičný,
„klasický“  prejav  evanjelickej  cirkvi.  Aj  preto,  na  záver  tejto  práce,  sa  dá
povedať, že evanjelická mládež predstavuje hnutie s odkazom na pietizmus vo
vnútri  evanjelickej  cirkvi.  Potvrdzuje to  na jednej  strane identita  evanjelika
a na  druhej  podoba  zbožnosti  odpovedajúca  ideálom  pietizmu.  Konkrétna
podoba  prejavov  odkazuje  na  evanjelikálne  prostredie.  To  sa  ukazovalo
v jednotlivých kapitolách.

V dejinách  SEM-u  sa  našli  priame  spojenia  s pietizmom:  bol  ním
predovšetkým  vznik  špecifickej  mládežníckej  práce  koncom  šesťdesiatych
rokov  s dôrazom  na  osobnú  zbožnosť,  ktorého  impulz  pochádzal
z pietistického  prostredia  na  Sliezku.  To  dalo  predpoklad  na  vznik  nového
SEM-u ako organizácie zameranej na prácu s mládežou. Príbeh vzniku hovorí
o prvoradosti  nesenie evanjelia,  kvôli  ktorej  stranou šli  ohľady na formálnu
podobu  alebo  cirkevné  zasadenie.  To  vyhodnocujem  ako  jeden  so  znakov
podobných fundamentalistickým hnutiam v evanjelikálnych cirkviach.

Samotný príbeh SEM-u však ukázal, že SEM chcel ostať v spojení s ECAV,
čo sa aj  dodnes deje.  Ukazovalo sa to napríklad na spolupráci  Evanjelickej
diakonie  a SEM-áckeho  mládežníckeho  centra,  dohode  o organizačnej
štruktúre SEM-u alebo platení pracovníkov SEM-u z prostriedkov Evanjelickej
cirkvi. Rovnako sa tak ukázalo, že SEM-áci majú pojem vlastnej identity, ktorá
sa ukázala  pri debate o odchodoch z cirkvi.  Na jednej  strane je vymedzenie
voči „formálnej“ cirkvi, na druhej voči letničným a charizmatickým cirkviam.
To  potvrdzujú  aj  výsledky  dotazníka,  ktoré  hovoria  o držanej  identite
„evanjelik“, rovnako tak len slabo vyjadrené sympatie s inými cirkvami. Účasť
na  nedeľných  bohoslužbách  ukázala,  že  mládežníci  nechcú  pôsobiť  mimo
zbory, aj keď mnohým z nich tradičný cirkevný život nie je najbližší. 

Súčasný  stav  SEM-u  hovorí  aj  o ekumenickej  spolupráci  s rôznymi
cirkvami a denomináciami, v ktorej ich spája „spoločný cieľ“. Napriek tomu,
že  táto  otvorenosť  SEM-u  jemu  samému  v minulosti  pôsobila  problémy,
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pokračuje  v nej  naďalej  pri poriadaní  rôznych  misijne  zameraných  podujatí,
alebo worship festivalov. Tak rovnako je aj znakom evnanjelikalizmu ochota
k naddenominačnej spolupráci. 

V kapitole hovoriacej o stretnutí mládeže sa ukázalo, že pre mládežníkov je
zásadný  obsah  pojmu  spoločenstvo.  Tým  je  hlavne  osobné  zdieľanie  sa,
vzájomná starostlivosť, duchovná podpora, modlitby. Spoločenstvo sa neviaže
len na stretávanie. Stretli sme sa tu s pochopením mládeže ako Kristovho tela,
čím  získalo  status  „cirkvi“,  avšak,  ako  sa  ukázalo,  bez  snahy  o oddelenie
z domovskej evanjelickej cirkvi.

Kapitola rovnako ukázala na pochopenie stretnutia mládeže ako posvätného
priestoru, čo platí aj  pre jednotlivé prvky v rámci stretávania.  Okrem určitej
ľubovôle  vytvorenia  posvätného  priestoru  aj  mimo  nedeľné  bohoslužby,  je
v tomto bode dôležitá  rola  laikov,  ktorý sa stávajú tvorcami  a sprievodcami
posvätným priestorom. Najzreteľnejšie sa to ukázalo pri bode kázania Slova,
ktoré sa prisudzuje laikom rovnako ako duchovným. Tieto znaky odkazujú na
evanjelikálne  myslenie,  predovšetkým  na  zdôrazňovanie  všeobecného
kňažstva.  Rovnako  tak  to  hovorí  o prvoradosti  nesenia  Evanjelia,  ktorá
oprávňuje  vytvorenie  nového  posvätného  priestoru  aj  mimo  konvenčné
cirkevné štruktúry.

Pieitistické ideály napĺňa aj domáci život mládežníkov, tak o tom referovala
príslušná kapitola.  Hovorila  o zásadnom význame domáceho čítania  a Biblie
spojeného s osobnou modlitbou, ktorú mládežníci držia ako rituál pod menom
„stíšenia sa“.

Priamym odkazom do evanjelikálych kruhov sú chvály,  v prípade SEM-u
čiastočné prijatie podoby ich priebehu a povahy. V tomto bode sme sa stretli aj
s určitým  vymedzením  voči  mainstreamu,  ako  ho  udáva  svet  worship
festivalov. O úplnom prijatí môžeme hovoriť len čo sa týka ich obsahu, kedy
evanjelický  mládežníci  preberajú  väčšinu  piesní  práve  z evanjelikálneho
prostredia.

   Kapitola  o svedectve  ukázala,  čo  sa  postupne  zjavovalo  už  počas
predošlého skúmania. V nej sme našli dôraz na znovuzrodenie, na zrod osobnej
viery a ich zásadný význam v živote, ktorý podnecuje človeka formovať príbeh
o ňom  s konkrétnou  žánrovou  podobou.  Naplno  sa  tu  rozvinula  predstava
o osobnej viere, osobnom znovuzdrodení, osobnej zbožnosti, osobnom prijatí,
osobnom  Spasiteľovi.  Predovšetkým  jeho  zdôraznenie  je  blízke  pietizmu
a evanjelikálnemu prostrediu, rovnako ako samotný žáner svedectva.

Stručná  ukážka  jazyka  mládežníkov  ukázala  na  osobné,  často  emociálne
prežívanie viery a predovšetkým odlišovala od bežne užívanej mluvy, alebo tej,
ako ju poznáme v prostredí evanjelickej cirkvi. To podtrhuje vyššie spomínaný
dôraz  na  osobné  prežívanie  viery.  Napojenie  na  worship  kultúru,  prípadne
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nevyslovený  sen  o  „americkej  zbožnosti“  sa  ukázal  v užití  anglických  fráz
a výrazov.   

Vyhodnotenie  dotazníka  predovšetkým  hovorilo  o  sebapochopení
evanjelických  mládežníkov.  Na jeden strane  sa  ukazovala  otvorenosť,  kedy
SEM-áci priznali častú účasť na akciách mimo SEM, na druhej strane podporili
fungovanie SEM-u. Tak rovnako sa však ukázala ich účasť na živote cirkvi
s určitými výhradami. Ich prijatie identity „evanjelik“ sa dá vyhodnotiť hlavne
ako  „ten,  ktorý  dbá  o evanjelium“  v  určitom  konkrétnom  teologickom  ale
rovnako aj inštitucionálnom rámci. 

Táto  práca  chcela  nájsť  šibbolety,  poznávacie  znamenia  SEM-u.  Ak
hľadáme  pojivo,  ktoré  sa  ťahá  vyššie  menovaným,  tak  to  bude  dôraz  na
„osobno“ a „Evanjelium“, v spojení „na osobné prijatie Evanjelia“. Šibboletmi
SEM-u  sú  predovšetkým  osobná  zbožnosť,  osobný  rozmer  posvätna,  a
evanjelium predo všetkým a bez prekážok. To už samo je dobrým odkazom na
tradíciu pietizmu.

Na začiatku stála otázka: Je evanjelická mládež evanjelikálna? Okrem
toho,  že je chybne postavená,  odpovede tejto  práce ukazujú,  že evanjelickú
mládež treba hľadať vo vnútri evanjelickej cirkvi a chápať ako jej súčasť. Jej
snahou nie je odlúčenie alebo vymedzenie,  považuje ju za svoju a priraďuje
k nej svoju identitu. SEM a jeho svet, podľa výsledkov tejto práce, môžeme
chápať  ako  obnovné,  pietistické  hnutie  vo  vnútri  svoje  cirkvi  a pre  svojej
cirkev,  s prejavmi  zbožnosti,  ktoré  sú  známe  z prostredia  evanjelikálnych
cirkví.

Na  začiatku  práce  som  hovoril  o obraze  opery,  kedy  brožúrka
„sprievodca  operou“  ešte  nedáva  obraz  opery.  To  platí  čiastočne  aj  o tejto
práci.  Nie  je  nič  ťažšie,  než  opísať,  ako  vyzerá  život  mladého  evanjelika,
plného  nadšenia,  viery  a zároveň  ľahkosti  a prirodzenosti.  Šibboletmi
Wagnerovej opery sú nemčina, nasadenie, pátos a energia...
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Prílohy 

Evanjelizačná  kázeň  Jozefa  Šimeka  z konferencie  SEM,
november 2008239

Zoberiem kľúčik, dám do zapaľovacej skrinky, a viete, čo urobím, dám
to do polohy jedna, naštartujem.  Vtedy začne vrčať motor a môžem zaradiť
jednotku,  ale predtým ešte musím stačiť spojku, aby to auto neskákalo. A keď
sa pohnem, už záleží  len na mne,  kadiaľ pôjdem, akou rýchlosťou pôjdem.
Záleží jedine na mne, či štyridsiatka, ktorá je v obci a dcéra ktorá kričí vzadu:
ocino tam je štyridsiatka, či  40-tku dodržím. Záleží len na mne: ruky sú na
volante,  kľúčik  je  v  zapaľovaní.  a  ja  sa  veziem.  Celkom  pohodlne,  úplne
príjemne, bez nejakého rušivého momentu. ale môže sa stať  jeden okamih. A
to  je  ten  okamih,  že  človek  v  takom aute  môže  aj  zahynúť.  Kľúče  tvojho
života. Tvoj život je ako auto. Môj život je ako auto. A viete, je veľmi dôležité,
kto, kto dáva tie kľúče do zapaľovania a kto vedie to moje auto, ten môj život.
Je  to  smrteľne  dôležité.  Tvoj  živo  je  ako  auto.   Prišiel  si  tu  natankovať,
tankuješ,  máš  dobrý  pocit,  zaradíš  nejakú  rýchlosť  životnú,  ale  je  veľmi
dôležité, či tie kľúče držíš ty alebo či si ich odovzdal tomu jedinému  v živote,
ktorý vie zodpovedne viesť tvoj, môj život. keď som pred 15 rokmi odovzdal
kľúče môjho života, tomu jedinému najvyššiemu Pánovi Ježišovi,  keď som mu
povedal  svoje áno, bol zvrat  v mojom živote.  Začal  riadiť  môj  život,  začal
nahadzovať rýchlosti, a ja vám poviem, nikdy, nikdy som neprežil karamból,
nikdy som nemal kolíziu  keď to viedol  on.    komu alebo kde sú kľúče od
tvojho auta? teraz nemyslím na šoférovanie.  Teraz myslím na vás všetkých,
obrazne. Kde sú  kľúče od tvojho života, kto vedie tvoj život. ja túžim po tom,
aby to bol pán  Ježiš. Co by urobil Ježiš? ČOBUJ? Chcem, aby vzniklo hnutie,
ktoré bude o tom,  čo  by urobil  pán Ježiš.  viete  čo by urobil,  keby stál  na
mojom mieste? To isté čo robím ja.  Pozýval vás k živému Bohu. Tomu ľudmi
zabudnutému,  ale  predsa živému,  opovrhnutému,  tam niekde na kríži,  ktorý
zomrel za mňa, za teba. chce viesť môj tvoj život. vedie ho? vedie tvoj život
pán ježiš? odovzdal si svoj život pánovi Ježišovi do jeho rúk? je to rozhodujúca
otázka tvojho života, predstav  si, že sediš na stanici. Si na mládeži, sedíš v
kostole. To je stanica  - vidíš ako chodia vlaky - uf - jeden vlak, druhá vlak,
vidíš  kopec kresťanov ktorý sa omieľajú okolo teba a ty  sedíš  na stanici  a
rušňovodičom  toho vlaku je samotný živý Boh. Ale ty vidíš ten vlak ako sa
rúti , zastaví, sa naňho tak pozeráš, áno je to pekné, je to super,  krásne vŕzgajú
koľajnice, klepocú a nikdy do neho nenastúpiš, je to úplne zbytočné, že tam

239 Niektoré  časti  zvukového  záznamu  boli  nezrozumiteľné,  v prílohe  ich  označujem
pomocou pomlčky, dlhšiu nezrorumiteľnú časť značím ich hromadením.
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sedíš.  Je  úplne  zbytočné  ak  nenastúpiš  to  toho živého  Božieho vlaku.  a  to
neznamená že v tom vlaku sa máš nejako naháňať. v tom vlaku je tlačenica
niekedy, pretože  tam veľa ľudí sa nachádza, veľa ľudí chce ísť tou správnou
cestou a nastúpilo na tú božiu cestu. Ten vlak ide a smeruje do večnosti, kde na
čele toho vlaku rušňovodičom je samotný Boh, živý Boh, ktorý vie, kde je cieľ.
Tvoj cieľ sú nebesá môj cieľ sú nebesá. to je to, po čom v živote túžim, kam
idem. Ale ak som nenastúpil do toho vlaku, kde som kde rušňovodičom, tým
náčelníkom tým hlavným je pán Ježiš, nikdy sa tam nedostanem. Budem len
sedieť  na tej  stanici,  budem sedieť  na mládeži,  alebo na  doraste  potom na
mládeži,  potom v kostole,  potom v pekle.  Moja túžba  je,  aby každý jeden,
každý jeden možno, tak ako ja, pred  tými 15 rokmi, sme mohli prijať Pána
Ježiša. Mohli sme ho urobiť vodcom, urobiť hlavou nášho života. Tým, ktorý
nás vedie.

Ak si  to  neurobil   vo svojom živote,  ak si   živote  neodovzdal  ten  svoj
prázdny  často  krát,  možno  aj  mládežnícky,  možno  aj  kostolný,  možno  aj
dorastenecký  život  práve  tomu,  o  ktorom  to  celé  je,  tak  urob  tak  dnes.
Neodkladaj to, nedokladaj to, pretože môj priateľ ktorý, ktorému som mohol
svedčiť a ktorý skutočne nepoznal Pána Ježiša, odmietal ho, tak jedného dňa sa
mu stala, ..., jemu sa stala tragédia a ja mám teraz pocit viny, výčitky,  pretože
mohol žiť večný život. A preto tá naliehavá otázka, neodkladaj to. Ja chcem
aby sme sa teraz  spolu modlili, by  sme sklonili svoje hlavy a kto neučinil ten
krok, nastúpiť do toho vlaku odovzdať tie kľúče svojho života Pánovi Ježišovi,
aby tak mohol urobiť teraz . Budem sa modliť, modlite sa spolu so mnou.

Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že si zomrel na dreve kríža, ja ti ďakujem, že
tiekla z teba krv, ktorá obmyla, a obmýva z môjho hriechu, ďakujem ti za to, že
tvoja obeť na kríži aj pre mňa. Zomrel si pre mňa, aby som je skrz tvoju obeť
mohol večne žiť, aby som mohol mať prístup k Bohu, keď si žil Pane na tejto
zemi, tak si ukazoval nebeského Otca, ukazoval si tú cestu  sám si sa ňou stal,
pretože si povedal: Ja som cesta pravda i život a nikto nepríde k Otcovi ak len
nie skrze mňa.  Preto Ťa prosím o všetkých nás, tých ktorí neodovzdali ti svoj
život, ktorí nenastúpili tú cestu, ktorí neuverili tej pravde, ktorí nežili  dobrý
život  a  neprijali  ten  život  od  teba,  aby  mohli  teraz  tak  učiniť.  Otvor  nám
všetkým srdce voči Tebe, Pane, daj  nám milosť Tvojho Ducha, aby sme Ťa
mohli prijať, za svojho Pána, Spasiteľa. Amen.

Stalo sa mi že, som viedol auto, a zrazu som musel veľmi prudko brzdiť,
zhodou okolností to bolo v Kežmarku, a ja som nabúral. Rozprával som sa so
spolusediacim  a chvíľka nepozornosti mi stačila na to, aby som nabúral predné
čelo môjho starého fordíka, a vám poviem, že to bol dobrý trapas, keď vyšiel
ten pán a začal mi nadávať, a ja taký pokorný vyberal som 500 korún, že mu
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dám životnú  náhradu  a  ten  pán ktorý  vedľa  sedel,  zhodou okolností  Miloš
Paštrnák, sa len tak smial, no vidiš, veď to vidíš. Bolo to kuriózne už len preto,
pretože  rozprával  mi  predtým  priecestím,  ako  tam  videl  búračku.  Chvíľa
nepozornosti. Chvíľa nepozornosti nám stačila nato, aby som nabúral. A ja som
sa obzeral preč, moje oči spočinuli niekde úplne inde na Milošovi "áno ty si
videl tú búračku", videl som ju potom aj ja. A stáva sa to v tvojom živote aj
mojom.  že  sme  odovzdali  život  Pánovi  Ježišovi,  ale  chvíľka  nepozornosti,
chvíľka možno tej  diablovej lsti, oklamať nás aby sme stratili pohľad na tú
cestu kadiaľ  máme ísť  a  kadiaľ  nás  vedie Pán Ježiš,   často krát  spôsobí  v
tvojom mojom živote  karamból,  prežívaš  depresiu,  prežívaš  pád,   prežívaš
hriech, bolí ťa to. Ale je východisko. Je východisko. Nemusíš - absolútne. Je
východisko  v  odpustení  ,  je  východisko  v  znova  sa  nasmerovaní  na  Pána
Ježiša. Stalo sa mi 77 krát, že som zhrešil a že som padol . Stalo sa mi. Ale
viete, čo je napísané v Božom Slove? Spravodlivý nech aj sedemkrát padne, ale
dôležitý aby ste sa znova postavili,  viete, a keď vás Boh pozdvihol a znova
išiel tou cestou. Ak ty vo svojom živote prežívaš hriech, poznáš Pána Ježiša,
poznáš tú pravdu, ale ťa niečo trápi, niečo ťa morí niečo ťa tlačí. Duch Svätý ťa
možno obviňuje z toho čo si vykonal. možno ťa obviňuje aj diabol, z toho čo si
vykonal . Je východisko. Viete, neustále musím zápasiť s mojim telom. Každý
jeden deň sa musím rozhodnúť pre Pána Ježiša,  pretože viem, že hoc som
slabý,  niekto  ma  môže   z  toho tela  smrti,  smrteľného  tela  vytrhnúť,  a  ten
jediný, ktorý to môže je Pán Ježiša.

Ak vieš, že si sa vzdialil  svojím pohľadom, svojím životom od tej cesty,
pravdy a života, od Pána Ježiša, neodkladaj to, postav sa, postav sa, upriam
svoj zrak na neho, popros ho o odpustenie, o očistenie z hriechu a vyriešenie o
uzdravenie  a  poď ďalej.  Poď ďalej,  pretože  ak  tvoj  zrak  spočinie  stále  na
sedadle spolujazdca, alebo na zadnom okne ak to necháš len tak,  tak si na to
zvykneš.  zvykneš  si  na  ten  pohľad,  dozadu,  do  boku.  Stratíš  ten  pohľad
dopredu, pretože ti to bude pohodlné sa pozerať radšej na sedadlo spolujazdca
alebo dozadu.   Neurob to.  Pozri  sa dopredu. Ježiš  nám ukázal  príklad,  ako
máme  žiť.   On  jediný  bol  bez  hriechu,  neučinil  hriechu  a  napriek  tomu
všetkému trpel  za každého jedného z nás,  aby sme už  my nemuseli  trpieť.
Netrp viac ako kresťan. netrp. Pozri sa dopredu na cestu na Pána Ježiša, nášho
vodcu.  

Chcem sa modliť za všetkých nás, ktorí prežívame možno podobný údel ako
ja často, že  musím sa postaviť a pozrieť sa naspäť, nie naspäť, dopredu na
Pána Ježiša a povedať mu Ppane, zhrešil som, odpusť mi to a idem ďalej.

Pane Ježišu, tak, Ty vidíš akí sme slabí , aj keď sme Ti odovzdali náš život,
tak  musíme  padnúť   na  kolená  a  vyznať  že  sme  slabí,  že  sme  hriešni,  že
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nedokáže  žiť  bez  Teba.  Odpusť,  Pane,  všetkým nám a  mne  že  sme  stratili
pohľad na teba, že som sa nechal oklamať diablom, že som sa pozeral, obzeral
vedľa, dozadu a stratil som pohľad na teba. odpusť mi to, Pane. Vylieč ma,
Pane,  z tých bolestí,  ktoré som kedy zažil,  vylieč ma z tých zranení a tých
karambólov. Pane,  nech ten hriech je obmytý tvojou krvou. Prosím Ťa o to,
aby so mohol žiť plný život a aby som išiel po tej ceste,  po ktorej ma chceš ty
viesť. Do večnosti, do toho večného života, ďakujem Ti pane za to že, cieľ je
jasný, hoc tá cesta nebude  ľahká, viem že Ty si, jediný a dobrý vodca, toho
môjho života, toho môjho auta. Preto Ti ďakujem, Pane, že si milostivý a že
každý jeden deň čakáš a chceš ma viesť, som Ti za to prenesmierne vďačný,
veď ma Pane Ježišu, veď môj život, daj mi milosť aby som sa každý jeden deň
mohol rozhodnúť pre život s Tebou, amen. 

Kázeň Stana Gurku z konferencie SEM, november 2008

moderátor:

 ja som mal strašnú túžbu, aby sme videli tých ľudí, mohli vnímať,  počas
tejto konferencie, e, a ja by som chcel, aby sme to mohli vnímať, e slovami
toho farára,  keď bude mať slovo,  chcel  som spraviť  takú,  ---,  viem zahrať
pantomímu  železničiara  (reakcia  na  scénku,  ktorá  prebehla  predtým),  ale
neviem zahrať dobre farára, a naozaj neviem či by som vedel dobre zahrať to
rozpoloženie,  toho premýšľania, toho zápasu , ktorý tá kniha obsahuje, toho
človeka, toho o čom premýšľal, to  prečo sa rozhodol a preto sme zvolili tu
formu čítania pasáží tej knihy, určite si ju prečítajte celú a druhá vec, tí čo si ju
neprečítajte, aspoň časť počas týchto programov: 

(čítanie príbehu z knihy „V jeho šľapajách“)

Nedeľné ráno nad mestom - bol také isté, ako pred týždňom. XY sa postavil
nad kazateľňu pred jedno z najväčších zhromaždení , aké sa kedy do prvého
kostola natislo. Bol ustatý a vyzeralo,  ako keby práve vstal po dlhej chorobe.
V to ráno jeho kázeň nebola ani  ohromujúca ani pôsobivá,  a hovoril veľmi
rozpačito.  Bolo zrejmé,  že  zápasil  s   vyjadrením nejakej  veľkej  myšlienky.
Pred koncom to vyzeralo, že nazbieral silu, ktorá mu na začiatku tak zúfalo
chýbala. Konečne -, a vystúpil z kazateľne trošku nabok. „-- cudzinca, ktorý
nás minulú nedeľu navštívil, na mňa veľmi hlboko zapôsobil. Nedokážem pred
vami ani pred sebou skrývať to,  čo povedal,  ako aj  jeho názor   na smrť v
mojom dome, ma donútili pýtať sa, čo som sa nikdy pred tým nepýtal: Čo to v
skutočnosti  znamená  nasledovať  Ježiša?  Nemám  v  úmysle  nikoho  z  vás
obviňovať z toho čo sa stalo , i napriek tomu cítim, že to, čo tu ten muž minulú
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nedeľu povedal, bolo natoľko pravdivé, že si musíme  priznať naše  zlyhanie v
úlohe  kresťanských  učeníkov.  Veľká  časť  z  toho,  čo  náš  hosť  povedal,  je
priamou konfrontáciou takého kresťanstva, aké mnohí z nás žijeme. Teraz je
ten najvhodnejší  čas,  aby som vám navrhol  plán,  ktorý,  sa formuje v moje
mysli  ako uspokojivá odpoveď na slová nášho mladého návštevníka“. Farár
XY sa odmlčal a pozrel sa do tváre silných a úprimných mužov a žien prvého
zboru. ľudia v kostole vzbudzovali v reverendovi silný pocit spokojnosti,  aj
keď tak ráno prechádzal   po tých tvárach,  bol veľmi zvedavý koľkí z nich
zareagujú pozitívne na návrh, ktorý sa im chystal predložiť. „To čo poviem, by
nemalo  byť  nijak  nezvyčajné  a  predsa  som si  vedomý,  že  sa  o  niektorých
členom tohoto zboru môže tak javiť, ale keďže chcem aby sme si dôkladne
porozumeli, budem hovoriť celkom priamo. Prosím o dobrovoľníkov z radom
prvého zboru, ktorí sa čestne a úprimne zaviažu neurobiť nič bez toho, aby si
najskôr nepoložili otázku , čo by urobil Ježiš . A po dôkladnom zvážení toho čo
by asi urobil On, očakávam, že bude každý nasledovať Ježiša presne tak, ako
sám najlepšie  vie,  bez  ohľad  na  následky.  Samozrejme,  že  k  tejto  skupine
dobrovoľníkov sa pripájam aj  ja.  Na záver  služieb božích,  prosím všetkých
tých, ktorí sa chcú pridať k tejto skupinke, aby zostali a prediskutujeme spolu
podrobnosti plánu. Našim mottom bude otázka, čo by urobil Ježiš? A našim
cieľom konať presne,  akoby konal  On,  ak by tu  bol  bez ohľadu na možné
následky sa budeme snažiť nasledovať Ježišove šľapaje tak verne, a doslovne a
ako veríme,  že to učil svojich učeníkov.“ Reverend na chvíľu stíchol, pozrel sa
na svojich ľudí.  Nie je ľahké opísať rozruch,  ktorý tento jednoduchý návrh
vyvolal. Ľudia na seba hľadeli .Takto definovať kresťanské učeníctvo, to sa na
reverenda - nepodobalo. Návrh - , no zjavne tu bola veľká rozdielnosť názorov
na takúto aplikáciu Ježišovho učenia a príkladu.  

moderátor:

ďakujem ešte raz Paľkovi no a teraz bude nasledovať slovo, už sme tu mali
Janka  Vecana  s  jeho  schizofréniou  (v  pozadí  smiech)  -  s  tým  našim
kresťanstvom, ako to žijeme, a Stanko , -, a dnešná téma sa volá Povedz to
ďalej. Ja to nepoviem dalej, to vám povie Stano.

 Stano Gurka: 

Dnešná téma je Povedz to ostatným. To znamená, to, čo vieš, čo si prijal o
Božom  kráľovstve,  povedz  to  ostatným.  My,  keď  sme  tak  rozmýšľali  a
pripravovali témy na túto konferenciu, tak sem si uvedomovali, že tento ďaľší
bod  je  po  spoločenstve,  po  zdieľaní  sa  bratov  a  sestier.  Začnem teraz  tak
zoširoka  a  prídem  k  tomu  najhlbšiemu,  čo  v  skutočnosti  spoločenstvo
kresťanov je.
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 Prvým  bodom  som  si  dal  biblické  dôvody  spoločenstva  a  začnem  tak
zvláštne,  v  tom  biblickom  princípe  spoločenstva  ja  vidím  tak  trošku
stvoriteľské pozostatky,  by som to tak nazval. Skúsme sa zamyslieť. V nebi
miriády anjelov oslavujú Boha. Je tam spoločná oslava , ktorá je opísaná napr.
v  zjavení  Jána,  ale  aj  v  mnohých  iných  knihách  Biblie,  to  bolo  ešte  pred
založením sveta. Alebo stvorením svete. Potom prišiel na rad, potom prišlo na
rad stvorenie. Boh stvoril Adama a Evu. Stvoril človeka nie ako samotného ,
ale stvoril ich dvoch. A ich úlohou bolo ďalej rozmnožovať sa a naplniť celú
zem. Keď si čítame o učeníkoch, ak oni vždycky nasledovali viacerí Ježiša,
nikdy nebol nikto sám, vždy viacerí. Na deň Letníc, keď zostúpil na nich Duch
Svätý, boli tam tiež všetci spolu. Jednak im to prikázal Pán Ježiš, ale fakt je, že
boli  spolu. V knihe Kazateľa (hľadá) v 4. kapitole,  sú také nádherné slová,
možno o budúcom spoločenstve,  o význame spoločenstva všeobecne.  Kniha
kazateľa 4 kapitola, od 8 verba: Niekto je sám a nemá druhého, nemá ani syna
ani brata a predsa sa nie je konca všetkej jeho krásy, ani sa jeho oči nenasýtia
bohatstva ani sa nepovie, pre koho sa tu namáham a pracujem. Aj to je márnosť
aj zlé zamestnanie. Lepšie je dvom ako jednému. Lebo majú dobrú mzdu za
svoju prácu, lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému
keď padne,  teda  samému keď padne,  už nie  je  druhého aby ho pozdvihol.
Taktiež, ak ležia dvaja spolu a hrejú sa, ale jeden akože sa zahreje. A keby sa
niekto chcel zmocniť jedného, dvaja sa postavia proti nemu a motúz spojený
vo troje nepretrhne sa. To sú slova z Božieho Slova, ktoré určujú, že Boh vo
svojom stvoriteľskom zámere  človeka  vnímať  ako spoločenstvo.  Teraz  ešte
vôbec  nemyslím  kresťanské  spoločenstvo,   spoločenstvo  bratov  a  sestier  v
Pánovi  Ježišovi.   Vyplýva  to  z  toho,  že  Boh sám je  trojica,  ak  má  niekde
vládnuť láska, ktorá je cieľom stvoriteľského diela s nami ľuďmi, tak musí nás
byť viac. Pretože nie je to určené, žeby jedine sám sebe prejavil lásku. A keď
som tak nad tým sám v sebe rozmýšľal  ,  tak som si  to  uvedomil,  že je to
nádherné , že nemusíme byť sami, ale môžeme všetko prežívať spolu, vieru ,
lásku, nádej a boje aj trápenie. Je také zaujímavé si čítať, ja som vám tak, 134,
5,  6  žalm  sa  začína:  Hľa,  dobrorečte  Hospodinovi,  všetci  služobníci
Hospodinovi.  Alebo  135  žalm  sa  začína:  Haleluja,  Chváľte  meno
Hospodinovo, chváľte ho služobníci Hospodinovi, ktorí stojíte v jeho dome.
136 žalm začína: oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na
veky.  Tam   všade  sú  použité  množné  čísla.  Duch  Boží  nás  vyzýva  ako
spoločenstvo,  nie  ako  jednotlivca.  A či  si  to  chcem priznať  alebo  nie,  ten
stvoriteľský zámer aj  po páde do hriechu,  pokračuje ďalej,  ľudia sú veľmi
spoločenské tvory. A celkovo môžeme vidieť, že ľudia sa na svete navzájom
spájajú  podľa  záujmov  ktoré  majú,  alebo  podľa  spoločných  hodnôt,  ktoré
vyznávajú. Buď je to hudba, ktorá spája určitú komunitu. Buď je to šport, ktorý
spája určitú skupinu ľudí, môže to byť kultúra, ktorá spája ľudí, umenie, na
druhej  strane  môže  to  byť  nejaký  spoločný  handicap,  takým  spoločným
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handicapom  môže  byť  aj  alkoholizmus,  máme  komunity  po  svete  nie
kresťanov,  anonymných  alkoholikov,  ktorý  sa  stretajú   po   svete  a  to
spoločenstvo im dáva veľa. Čiže ja som to tak nazval, že to že človek potrebuje
a chce byť spolu, také - upresnenie, že stvoriteľské pozostatky, hej to je ten
prvý bod.

 A teraz druhý bod, ktorý chcem aby sme si tak uvedomili a povedali, som
nazval:  Absolútny  rozdiel  medzi  spoločenstvom  ľudí  a  spoločenstvom
kresťanov.  Absolútny  rozdiel  medzi  spoločenstvom  ľudí  a  spoločenstvom
kresťanov.  Skúste  rozmýšľať,  v  čom  je  rozdiel  medzi   spoločenstvom
kresťanov, medzi cirkvou Pána Ježiša Krista, medzi ostatnými  spoločenstvami
alebo spolkami na svete. Neni to žiadne ťažké  bádanie. Rozmýšľajte. (pauza)
Dobre, verím že už ste na niečo prišli,  a ja ani nechcem ani vás vyvolávať ani
čo, ale chcem vás teraz tak spoločne tak navigovať, že cieľom spoločenstva
kresťanov je žiť spoločne s Bohom. A potom sú tam ešte znaky, ktoré nie sú v
spoločenstve  ostatných  ľudí,  že  tam  je  Duch  Boží,  a  kresťania  v  tom
spoločenstve tvoria telo Ježiša Krista, ktorého Pán Ježiš je hlavou. Čiže cieľ je
žiť spoločne s Bohom. To je cieľ spoločenstva božích detí. €Veľmi dôležitým
znakom, ktorým nie je spoločenstvo ostatných, neveriacich, je že Duch boží je
tam  prítomný,  v  tých  vzťahoch  a   potom  vytvárajú  to,  čo  nevytvára
spoločenstvo neveriacich  ľudí.  Vytvárajú  skutočne  plnohodnotné  telo Ježiša
Krista, ktorého je Pán Ježiš hlavou. Nekresťania sa stretávajú kvôli všetkému
ostatnému  potom.  Niektoré  spoločenstvá   alebo  spolky  sú  dobré,  morálne
hodnotné,  niektoré  nekresťanské  spoločenstvá  sú  morálne  úplne  mimo  a  je
hrôza  sa  na  to  pozerať.  Ale  krivdili  by  sme,  keby  sme  povedali  ,  že
spoločenstvá niektoré nekresťanov sú úplne zlé. Ale vráťme sa teraz k tomu.
To je možno taký tretí bod. 

Zmysel spoločenstva kresťanov, chcem ho tak podrobnejšie rozobrať.
Zmyslom je spoločne prežívať život s Bohom, a spolu vytvoriť obraz Ježiša
Krista. Ten obraz má byť na božiu oslavu, čiže to je zmyslom, žiť spoločne s
Bohom a vytvárať telo Ježiša Krista, to znamená jeho obraz. Na troch miestach
v Novej zmluve, kde sa zásadne hovorí o cirkvi, alebo o spoločenstve, na tých
všetkých  troch  miestach,  myslím  list  Rímskym,  Efezkým  a  Prvý  list
Korintským,  na  všetkých  týchto  miestach  je   veľmi  jasne  napísané,  že
spoločenstvo Pána Ježiša Krista je telom Kristovým.  Je to a môžme si to aj
prečítať, potom poprosím Mirka, aby pustil ten úryvok. List Rimanom 12.4-5
verš. Lebo ako máme v jedom tele mnohé údy a ako tie údy nie sú tie isté a
nemajú tú istú úloha, tak aj my mnohí v jedno telo sme v Kristu, ale jednotlive
sme si  navzájom údmi.  Veľmi  jasne pomenované,  že  v mieste  ,  kde žijete
spoločne, tvoríte telo Kristovo a jednotlivci ste navzájom údmi. A to isté by
sme si mohli čítať v Liste efezkým vo 4. kapitole v 11 - 12 verši. A to telo je
kompletné, až  keď spolu všetky údy navzájom spolupracujú. To telo nie je
kompletné,  ak  niektorý  úd  nejakým  spôsobom  ide  mimo.  Ak  keď  som
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rozmýšľal, prečo Boh tak veľmi jasne pripodobnil a nie len pripodobnil, ale
prečo dal, aby cirkev bola telom Pána Ježiša Krista, tak som pochopil že preto,
pretože, že nič dokonalejšie neni na zemi. Nič dokonalejšie, ako naše telo nie je
na zemi, žiaden computer, nič, nič. Ešte tak veľmi dokonalý je vesmír, kde sme
my. Ja teraz poprosím Mirka. Počúval som kdesi na nejakom DVD-čku, trošku
také o tom, je to krátke, ako funguje, je to jedna minúta, že ako funguje ľudské
telo. To vám, keby ste to dlhšie počúvali, tak je to zázrak nad zázrak. (záznam
audio  v  češtine  -  o tom,  že  ľudské  telo  je  zázrak  ,  ktorý  hovorí  o  Božej
existencie, vymenováva orgány a ich funkcie, čísla, litre, kilometre... predkladá
ako  zázračnú  vec  +  porovnanie,  ako  by  vyzeral  umelo  vytvorené  orgány,
porovnanie v neprospech umelých výtvorov) Keď  som počúval tú prednášku,
tak som si uvedomil, že nie je nič dokonalejšie na tejto zemi, ako naše telo.
A viete, do čoho neskutočného sme my povolaný, aby sme takto dokonale žili,
ako spoločenstvo bratov a sestier. My možno veľa krát ako kresťania ideme
robiť niečo samy. Alebo ako kresťania si žijeme tak dajak sami, svoj život z
rôznych dôvodov, neakceptujeme, že sme začlenení do tela Ježiša Krista. A
potom sa mám môže zdať, že sme možno, tak ťažko sa nám žije s Bohom a
stále je nejaké trápenie a nejaké problémy . Ale my v skutočnosti možno sme,
predstavte si, že možno keď idete po ulici a zrazu vidíte ruku, ako sa rozhodla
postaviť si dom. A ja som tak rozmýšľal, keď som si pripravoval tú kázeň, že
položil  som si  ruku  na  stôl,  že  ako  asi  by  som sa  pohyboval,  možno  tak
prstami, tak nejak by som sa ťahal. A potom, čo si by som tam keľňou šmaril a
neviem, ako ďalej, hej. Alebo si predstavte, že stretnete ucho a pýtate sa ho, že
kde ideš, že na plávareň hej. To je tak s nami kresťanmi, že ak, ak, nežijem
podľa Božieho pincípu, že sme zaradený do tela Pána Ježiša Krista. A preto ee
isté,  že  ak  sme   Božie  deti,  tak  rozmýšľame  spôsobom,  ktorým rozmýšľal
reverend XY, ten človek ktorý napísal tú knihu " V jeho šľapajách". Je to z
časti jeho autobiografia. Príbehy, ktoré sú tam on skutočne prežil. A viete, čo
on išiel zrobiť rozhodnutie, že jeden rok bude sa riadiť  podľa toho, v každej
situácií si položil otázku, čo by urobil Kristus v tejto situácií na mojom mieste.
Si vieme predstaviť , že keď sa postavil pred túto úlohu tak sa cítil veľmi sám.
Viete  čo bol dôvod, že to povedal ostatným vo svojom zbore? Že sa na to
neodvážil  sám.  Lebo  človek  ani  neni  na  to,  aby  sa  odvážil  žiť  sám  život
kresťana. Neni na to postavený človek. A na druhej strane človek, ktorý niečo
krásne od Boha prežíva vždy to chce povedať iným. Ja som vo vašich rokoch,
vo väčšine z vás ešte nebol kresťan. Som sa stal  kresťan, keď som mal 23
rokov, 24. Tak sa to postupne vo mne formovalo. Zo začiatku som čítal Bibliu
a všetko som robil čo tam je, celkom sa mi aj darilo, nechápem dodnes jak , -, a
som si myslel že z toho som spasený, z robenia toho, čo je v Biblií. Potom som
prišiel na teológiu do Bratislavy, a tam sme mali veľkú Božiu milosť, že taký
jeden  veľmi  úžasný  človek,  Danny  Jones  mal  s  nami,  prvákmi,  teológmi
skupinku, myslím že to bol pondelok. To bolo tak silné, že po dvoch mesiacoch
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som pochopil, že o čom je kresťanstvo, že som zachránený z milosti, ale čo
som videl viac, ale čo som videl, že tam sme boli spoločenstvo, zrazu sme boli
20,  30-ti.  Aj  ja  som  dovtedy  na  dedine,  z  kade  pochádzam,  to  je  32  km
odtiaľto, ja som vyrastal sám, čítal som si Bibliu, a tak som išiel na Vianoce
domov, do Vojnian, a dokonca už pred tým, ja som niekedy veľa posiloval,
športoval, moja minulosť, nebudem ju teraz hovoriť a ja som všetkým mojím
kamarátom  a  bol  som z  ich  najväčšia  autorita,  všetkých,  ktorý  aspoň  boli
evanjelici, ja som bol evanjelik, ale aj katolíkom,  tak som všetkým, čo tam
vtedy som mnou cvičili v činkárni a chodili na tie športy, s takým nadšením
som im hovoril o Pánovi Ježišovi. Prišil Vianoce a ja som pre nich tak zámerne
pripravil, že by sme mali taký program v kostole, že by sme aspoň dačo robil.
A  ten  program  bol  tak  evanjelizačne  ladený,  tak  som  rozmýšľal  na  plné
obrátky, že polovica z tých ľudí, to bolo 14 ľudí sa obrátilo. A vznikla mládež
vo Vojňanoch. A už sme mali spoločenstvo, žili sme tam s manželkou, ešte
štyri roky v tej dedine, potom sme sa presťahovali tu do Veľkého Slavkova.
Bol taký čas, v tom našom živote že sme si asi  štyri mesiace chystali miesto,
že kde máme bývať, v tej bývalej škole na tatranskej a prešla jeseň, zima, a
zase som to využil, že už deti, mladí nemajú kde byť, možno som rozmýšľal,
akým spôsobom im povedať o Ježišovi. Tak som ich zavolal všetkých zase,
každý večer sme mali 20 ľudí v dome. A  mnohí z ich tiež sa vďaka Bohu stali
kresťanmi. Ja som to potreboval jednak povedať úžasnú radostnú zvesť, ale na
druhej strane som cítil, že ja neviem sám žiť  bez bratov a sestier. Neviem. Ja
sa bojím.  A doteraz  ja  vlastne  žijem v spoločenstve.  Ja  ako kresťan veľmi
rešpektujem názor mojich bratov a sestier spoločenstvo v ktorom žijem.  Vidím
aké  dva  základné  zmysli  tela  Kristovho,  ak  žijete  v  spoločenstvách,  tuším
popradská mládež je tu, prešovská, hej, z Púchova sú tu chalani,  niektorých
poznám, niektorých nie, ja neviem z kade všade, tak máte dve veci základne
prežívať  v  tom  spoločenstve,  ktoré  máte.  A  veľmi  si  ho  vážte.  To  je
dozrievanie vaše, dozrievanie rast a potom služba dovonku, buď misia alebo
diakonia. Tieto dve veci sa uskutočňujú v tele Ježiša Krista a pritom nemyslím
len obraz Pána Ježiša Krista, my skutočne sme jeho telo. Neviem jak  si to
chcete  predstaviť,  ale  je to tak,  že my plnohodnotne,  stopercentne  sme telo
Pána Ježiša Krista. A ja viem aj prečo, prečo potrebujeme žiť takto. Pán Boh
vie  prečo.  Sami  sme  príliš  obmedzení,  nemajte,  nemajte  veľké  oči  o  vás
samých jak ste tu. Nemajme veľké oči sami o sebe. Máme takto klapky na
očiach. Viete koľko rôznorodých ľudí nás tu je. Možno ak by ste poznali život
niektorého z vás, tak by ste nechápali, že jak ho Boh môže prijímať. A Boh ho
prijíma.  Čiže ja vnímam nás,  ľudí,  že  sme veľmi primitívni  a  obmedzení  a
preto potrebujeme žiť v spoločenstve, aby sme mali spätnú väzbu a tá spätná
väzba môže byť pravdivá, nepravdivá, v Božom Slove je napísané, že železo
brúsi železo a človek človeka. Presne to isté sa deje v tele Pána Ježia Krista.
Čiže odohráva sa tam, že aspoň trošku môžeme vidieť – od bratov a sestier cez
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napomínanie, cez povzbudzovanie, cez  spoločenstvo, ktoré máte medzi sebou.
To je niečo čo sa nedá zažiť inde. Ak ste samotári kresťania, ak ste samotári,
ak nemáte srdcia otvorené v tom spoločenstve,  tak môžete sa uberať veľmi
zlým smerom. 

A taký posledný dôvodom, ktorý mám je, že život v spoločenstve je
veľmi ťažký. Viete prečo? Lebo ja vnímam to telo spoločenstvo Pána Ježiša
Krista, to telo Kristovo ja ho nevnímam ho ako zábavný spolok, ale ako telo,
ktorého hlavou je Pán Ježiš.  Viete   čo to znamená? To znamená,  že v tom
spoločenstve tam platia princípy Ježiša Krista. Skúste rozmýšľať, ako je to vo
vašom  spoločenstve,  vo  vašich  spoločenstvách,  či  spoločenstvo   v  ktorom
žijete, ovládajú princípy Pána Ježiša Krista. Je to najpodstatnejší bod. On je
hlavou toho tela. Viete, kto riadi to telo, celé to telo, aj to moje telo, ktoré teraz
niečo gestikuluje, to riadi hlava. A hlavou tie, telá, ktoré máte vy, vo svojich
rodných dedinách mestách, je Pán Ježiš, to sú veľmi ťažké princípy.

 Toto vidím ako veľmi ťažké napr. v spoločenstve vyvážiť lásku a pravdu.
Skúste  mi  povedať,  kde skonči  spoločenstvo,  ktoré  ide  extrémne  v  pravde,
skúste mi povedať, teraz vás vyzývam. Kde?  Rozpadne sa v zákonníctve. To
je spoločenstvo, ktoré extrémne žije v pravde. Skúste mi povedať, alebo potom
vznikajú nejaké sekty z tých spoločenstiev.  Skúsme si povedať, kde kde by
dopadlo spoločenstvo, v ktorom sa extrémne kladie dôraz na lásku. Povrchné
vzťahy. Láska bez pravdy môže veľmi ľahko prijať veci zo sveta do svojho
spoločenstva.  Môžeme  začať  chápať  homosexualitu,  môžem  začať  chápať
všetok liberalizmus, ktorý vládne, čiže tam dopadne, tam skončí spoločenstvo
v ktorom vládne láska. A potom, čo je veľmi ťažké  v tom tele, v ktorom žijete,
tam  vo  svojich  domovoch  je,  Paľko  Roháček  stále  takto,  poznáte  Paľka
Roháčka, tak on, povedal, že znášať slabosti jeden druhého, tak to je veľmi
ťažké.  Paľko Roháčok,  to  pamätám,  tak  párkrát  hovoril,  že  keď ak  na  nás
kresťanov pozerá niekto z vonku, tak musí povedať, to sú nenormálni ľudia. To
sa najprv do smrti poškriepia a pohádajú a potom plačú a odpúšťajú si, hej,
Paľko to hovoril tak srandovne, ale je to skutočne tak. Je veľmi ťažké, v tom
tele, do ktorého vy patríte, prilákať ľudí, ktorí majú iné názory, iné pohľady na
nepodstatné veci. A tu mám len tak na záver len takú vetu, že  spoločenstvo, to
telo Kristovo, v ktorom živote, je tak kvalitné, do akej miere je jeho hlavou
Kristus. Ešte raz: spoločenstvo, to telo Kristovo, v ktorom žijete, každé jediné,
je tak kvalitné, do akej miere je jeho hlavou Kristus. Rozumiete tomu? Ak tam
rozhodujú ľudské princípy, tak je to smiešne spoločenstvo. Ak tam, ak v tom
spoločenstve,  v ktorom žijete,  vládnu princípy Božie,  ak tam vládne Božie
Slovo,  tak  potom  to  spoločenstvo  je  kvalitné.  Možno  že  je  potom menšie
radšej, ale je kvalitné.

 Poznáte väčšina zjavenie Jána. Aj tam boli spoločenstvá voči, ktorým Ježiš
niečo  hovoril.  Napríklad  efezkému  zboru:  znám  tvoje  skutky,  tvoju  prácu,
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tvoju trpezlivosť, nemôžeš znieť zlých, atď, máš trpezlivosť pracovať pre moje
meno a neustal si. Ale mám proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj
teda, odkiaľ si vypadol,-. Neni ľahké viesť spoločenstvo pod Božím vedením.
Potom odkaz do Smirny: Znám tvoje skutky, tvoje súženie, tvoju chudobu. Nič
sa neboj, ešte vás dajú do vezenia,  hej takto končí. Tento zbor bol pochválený,
hej, akože od Pán Ježiša. Odkaz do ďalšieho zboru: znám tvoje skutky, aj to
kde bývaš, je tam trón satanov. Ale mám niečo proti tebe, že tam držíš tých,
ktorý držia učenie Balámovo, ktorý učil  Baláka, ako má uložiť urážku pred
synov Izrealových. Tak tam máš aj akých, ktorý držia učenie mikulášencov, čo
ho nenávidím. Teda čiň pokánie, ak nie príde víchor na teba a budem s nimi
bojovať.  Takto by sme si mohli  prečítať sedem zborov, ktoré sú uvedené v
zjavení Jána. A z toho taký otázník pre vás, čo sme tu, pre nás, my tomu veľmi,
my  tie  slová,  ktoré tu teraz hovorím veľmi  intenzívne prežívame v našom
spoločenstve. Možno máme čas takého hlbokého pohľadu do seba, do vnútra.
A ja posledné  dva,  tri  mesiace  a viacej  v našom spoločenstve si  kladieme
otázku, ako je kvalitné naše spoločenstvo. Kde sme? Rozhodujú tu princípy
Ježiša, alebo naše, ľudské? Kamarátstvo,  protekcia, obľúbenie niekoho viac,
niekoho menej.

 Mám  pre vás teraz prichystaných takých päť minút. Ja viem, že to
bude  veľmi  náročné  to  technicky  uskutočniť  veľké  skupiny  ako  Prešov,
neviem, kto je ešte veľký, ja vás poprosím, v priebehu dákych dvoch minút,
kľudne  potichu,  prešovčania,  choďte  tam  dozadu  za  plachtu  až,  skúste,  a
ostatní a ja by som chcel že by sme si posadali podľa spoločenstiev, do ktorých
patríme,  možno,  že niektoré  mestá  tu  budú mať,  ja  neviem staršiu  mládež,
dorast, ale možno budete spolu a skúste si behom , prosím vás, ešte trošku, ešte
trošku pššt, skúste ten, kto z vás je nejaký ten zodpovedný za mládež, skúste si
zakričať tu sa posadí Považská Bystrica a ja neviem, tam sa posadí Považská,
tam sa posadí Batizovce alebo Gerlachovo, hej, akože skúste si povedať a za
tých päť minút skúste rozmýšľať, tých  päť minút nad tým, či vašou hlavou je
Pán Ježiš Kristus, to vaše telo. Alebo sa tam niekto iný z ľudí tlačí byť tou
vašou hlavou. Skúste si úprimne na to odpovedať. Možno si tú otázku rozdeľte
ešte na 5 dielčích pod-otázok nejakých. Je nám autoritou Božie Slovo? A ja
neviem, aké ešte položte si otázky, hej,  vládne medzi nami vo vyvážení láska a
pravda,  to  môže  byť  druhá  otázka.  Prikýva  v  našom  spoločenstve  láska
množstvo  hriechov,  to  môže  byť  tretia  otázka,  hovoríme   pravdu  svojmu
blížnemu  v  láske,  môže  byť  štvrtá,  hovoríme  vôbec  pravdu?  ďalšia  otázka
môže byť: dovoľujeme princípom tohoto sveta vnikať do nášho spoločenstva?
Takže ja vás teraz poprosím, že by sme rozišli a  o 5  minút ja vás opäť zvolám
späť. Dobre? Prešov určite poďte dozadu a ešte je tam jeden voľný priestor,
ktorý je väčší, nejaká väčšia partia môže ísť tam. 
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ja vás poprosím teraz,  tie  skupiny,  aby ste  sa začali  už rozprávať  tak,  a
potichšie 

Môžeme ostať  tak  ja  k  sme  v  tých  skupinkách  a  ozaj  keby sme  sa  tak
rozprávali ako spoločenstva tak asi najdôležitejšia vec je, aby sme mali v úcte a
bázni Božie princípy a Božie Slovo v našich spoločenstvách a to ostatné príde.
Asi musíme byť úplne fanatici  v tom, aby Božie Slovo v nás bolo alfou aj
omegou, aby sme niť zo sveta nepustili medzi nás a teraz by som chcel aby
sme to takto ukončili, že  z každého toho spoločenstva, môžeme začať takto, po
moje pravej ruke príde jeden,  a povie z ktorého spoločenstva je a budeme sa
modliť  všetci  ostatní  za  vaše  spoločenstvo.  Môžeme  hovoriť  konkrétne
problémy v modlitbe, konkrétne ťažoby vaše a tak sa môžeme spoločne modliť
za naše spoločenstvá, aby to neostalo len v tej fáze nejakej prednášky a teórie,
aby sme  prosili  o  Božiu  milosť nášho nebeského otca,  aby nám dával  síl,
počuť Božie Slovo a zachovať naše spoločenstvo. Takže môžem poprosiť. 

To bude kto, to povedz to ostatným:

Dievča:

Mmmm. Takže my sme spoločenstvo alebo mládež z Liptovského Hrádku a
mmm, v podstate ja neviem, čo mám presne povedať, neviem, ale ja si myslím,
že sa tak stále vyvíjame, že potrebujeme a že stále budeme potrebovať , sa učiť
vravieť  tú pravdu aj na tú lásku aaa, každý deň to bude budeme počuť a nikdy
to nebude dokonalé,  ale myslím že potrebujeme taký, taký väčší zápal,  aby
naozaj, to čo, to čo máme hľadať, alebo to čo , -, aby nám mohlo byť naozaj
Ježiš. -.A ostatné veci už tak prídu s tým. Tak Pane Ježišu, ja Ti ďakujem za to,
že tu môžme byť, a ďakujem Ti za to, že z našej mládeži tu je toľko ľudí, a
ďakuje Ti aj za túto tému, ďakujem ti aj zas to že Ty poznáš naše mládeže a ž
Ty poznáš každého jedného človeka, ktorí tam je a ďakujem Ti za to, že si nám
dal Bibliu a ďakuje Ti za to, že môžeme tak stáť jeden za druhým a že sa
môžeme poznať a ďakujem ti zato že môžeme -, a ža môžeš byť Kráľ. A Ta
prosím, aby si nás učil tak vravieť tú pravdu a mať radi, aj keď sme rozdielni,
Ti ďakujem za to že sme takí rozdielni a že Ty nás prijímaš takí, akí sme . A
tak prosím aby, aby si nám tak pomáhal aby -, aa tak Ta prosím hlavne o to aby
sme  tak  naozaj   mohli  to  postaviť  na  Tebe,  na  pevnom,  pevnom základe,
a prosím, nech môžeš byť našou hlavou a nech naše srdce môže byť upreté tak
na Teba vždy, nech je to to, čo vždy hľadáme, keď budeme chodiť na mládeže
a sa stretávať. A Ťa prosím, aby si zapálli naše srdcia  pre Teba. A aby sme
mohli spoznať to, čo nám chceš dať spoznať, aby sme mohli  spoznať  takú
hĺbku. Amen. 

Dievča:
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Tak my sme z Popradu, a --, je to väčšia mládež vo veľkom meste, možno
služba nie je silná stránka, no a,  a my sa boríme s tým  aby sme boli i mládež
viac, takže, mm...

Pane,  chcem Ti ďakovať za, to čo, nám dávaš, že máme  mládež, že mám
spoločenstvo,  ktoré  Ti  chce  mať  ako  hlavu,  toho  ktorý  bude  viesť  naše
spoločenstvo. ďakujem Ti za to požehnanie, že máme tých ľudí, ktorí naozaj
Ťa chcú poznať a chcú žiť  s Tebou, a Ťa prosím,  aby toto vedomie - naše
spoločenstvo,  Ťa  prosím,  aby  láska  nebola  založená  na  našich  osobných
sympatiách  alebo vzťahoch, ale aby to bola Tvoja láska medzi nami. Ďakujem
Ti,  Pane,  že Ty k nám prichádzaš,  aj  keď my toho nie sme hodný, tak Ťa
prosím,  Ty  nás  uč   kráčať  ďalej  a  hľadať  vo  všetkom  Tvoju  vôľu  ako
spoločenstvo. Amen.

kazateľ:

je tu taký návrh, že by sme mohli tie modlitby preložiť na zajtrajší večer.
Takže zrobme to tak. Aby naozaj sa mohli  modliť všetky mládeže,  ktoré tu
sme,  môžeme  sa  modliť  za  potreby  a   požehnania  pre  nás.  Tak  zajtra  to
dokončíme. Môžete už písať teraz všetci  a ďakujem.   

Stretnutie mládeže Bratislava, máj 2009

(chýba čiastočne začiatok)

(umelecké príspevky)
dievča:
ach áno, pane bože tak zase som zabudla, tak, čo by si chcel Ty? A táto

báseň vlastne vznikla po takej úvahe, že niekedy mám strašne veľké plány, čo
by som robila, keby som  ja chcel a neviem, čo, ale vlastne, že sa nepýtam
Boha, že čo On chce so mnou a prečo ma vlastne dal do tej chvíle v ktorej som.
A tá druha sa volá cestou domou: 

Išla som okolo rozkvitnutého orgovánu / silno voňal /  tak som sa zastavila /
a  počúvala./  Musím  sa  ti  priznať,  že  toľko  vyznaní  lásky  by  som  vážne
nedokázala vymyslieť. (potlesk)

iná dievča:

sme  sa  v  sobotou  fotili  s  našou  vznikajúcou  novou  kapelou,  tak  som
rozmýšľala že ako, že mali sme mať svoje nástroje, tak som rozmýšľala a že čo
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s mikrofónom, že hlasivky si nevyberiem na fotku, dobre tak, späť k téme, to
len aby som nadviazala na Danku, ktorá spieval pred tým, a ja budem spievať
tú pieseň, ktorú napísala Janka Šimková a volá sa „Ja sa vzdávam“ a Ďuri bude
hrať na klavíri a neni uvedený v programe, tak si musíte zapamätať, že Ďuri, a
chcela by som predtým ešte niečo povedať k tej piesni, lebo vlastne spoznala
som ju relatívne nedávno, keď sme s Emkobandom začali  nacvičovať alebo
hľadať repretoár na tie naše evanjelizačné koncerty  o ktorých som hovorila na
mládeži, chcem vám veľmi poďakovať za modlitby, že ste stáli pri nás  a treba
ďalej, lebo ideme ďalej, no a Ďuri ju práve doniesol a ja keď  som si ju prvý
krát vypočula, tak sa mi strašne zapáčila ale musím povedať, že skôr tá forma
ma zaujala, hudobná, lebo vlastne bol to iba spev a klavír a tak ako aj dnes
bude a malo to veľmi peknú melódiu a aj tie akordy všetko sa i to strašne tak
hudobne páčilo a som bola taká že super budem to spievať. A keď som sato
začala učiť spievať, lebo to sa treba naučiť, to nejde len tak, tak som vlastne
začala až potom tak postupne hĺbať nad  tým textom, to je dosť divné, lebo
spevák by mal sa s tým textom zoznámiť, proste mala by mu byť veľmi blízka
a zistila som , že naozaj sa stala tá pieseň takou blízkou, v tom zmysle,  že
každý krát keď ju spievam, tak myslím na úplne konkrétne a aktuálne veci,
lebo tá pieseň hovorí o tom čo sa deje v živote každého z nás a myslím, že
každý deň. Je to o odovzdaní sa Bohu, ako aj Lenka hovorili, že hľadanie jeho
cesty a keď, to sa tak hovorí že keď uveríš v Pána Ježiša tak mu odovzdáš svoj
život no ale tí, ktorí s tým máme nejakú skúsenosť, tak vieme, že neni až také
jednoduché a to odovzdávanie prebieha postupne. A ja mám taký pocit že to
bude prebiehať až kým neprídem pred jeho tvár, že to je boj na každý deň a
často si uvedomujem spätne že toto Božia vôľa nebola,  že ako som si  veci
vymyslela, že ako som si veci naplánovala, tak to naozaj asi Boh tak nechcel,
tak potom už len s takou malou dušičkou, že Pane Bože že mohol by si to dáko
napraviť, len to vyrieš dáko proste, lebo ja som to asi pokašlala.  A úžasné je to
že  som zažila  niekoľko krát,  dosť  veľa krát,  že  proste  Pán Ježiš  Prišiel  a
povedal , tak poď ideme to skúsiť a to je na tom to, čo ma má, čo ma na živote
s Bohom fascinuje, že On naozaj je ochotný je ku mne prísť vždy znovu a
znovu a vždy, keď si  proste uvedomím, že som teda som to naozaj pokašlala je
to ochotný som mnou začať znovu. Takže ja sa vzdávam... 

(pieseň)

(potlesk + bujarý výkrik)
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moderátorka:

Slovom nám teraz príde poslúžiť Slávo Slávik. A nie je len Boh, ktorý si
pamätá naše mená, niektorý  mi tu našepkali, že Slávio má dnes meniny, takže
všetko najlepšie. 

Kazateľ:

Ešte raz ďakujem za to, že tu môžem byť medzi vami. Dnes mnohí prispeli
umelecky a ja som tak rozmýšľal, že aj by som chcel prispieť a rozhodol som
sa že budem maľovať  chcel by som namaľovať dva obrazy.  Najprv som si
mysle.l že ich nakreslil a ukážem vám ich, ale bolo by to príliš insitné umenie,
a v skutočnosti tie obrazy,  ktoré by som nakreslil by obmedzovali  tú fantáziu,
ktorú my si môžeme každý v hlave vytvoriť a tak budem spolu kresliť tie dav
obrazy.  Dúfam, že vás povediem tými obrazmi tak,  že si  ich budete vedieť
kresliť v hlave. Predstavte si svet. Veľmi jednoducho ako jednu veľkú plochu a
v ňom ľudí.  Ale ľudí si  predstavte  nie ako my tu sme, ale  takých, akýchsi
pokrivených  polámaných,  takých  ktorí  sa  nedokážu  vzpriamiť,  nedokážu
chodiť, ale sú len na nohách a na rukách, skoro sa až plazia. Sú pokrivení a
zároveň sú zašpinení. A sú takí kriví a špinaví, že to už ani nevedia. A mnohý z
týchto ľudí sa tešia, radujú a smejú a myslia si, že takto má vyzerať život. Taký
akí sú. Ale zrazu sa medzi nimi zjaví niekto, kto je krásny, rovný, stojí a kráča
vzpriamený  a ponúka im svoju ruku,  to že môžu vstať, že zrazu sa môžu
vzpriamiť,  že  zrazu  môžu  kráčať,  už  nemusia  byť  iba  pokrivený.  A je  len
jeden, ktorý je takýto a je to Boží Syn Ježiš Kristus. A tí  ľudia,  to sme v
skutočnosti my všetci, polámaní, zlomení, kriví zašpinení a keď vidíme Jeho,
ako pri nás stojí, vtedy sa prebúdzame a zrazu vidíme aký som špinavý, aký
som krivý a Ty si taký pekný. A čo robí On? On sa na mňa nepozerá, že uch,
aký si ty špinavý, ale ponúka mi ruku a hovorí: môžeš vstať. Prišiel aby nás z
tej zlámanosti, tej krivoty, pokrivenosti oslobodil, je niečo krajšie pre takých
krivých ľudí, ako počuť, že zrazu môžu vstať, môžu kráčať, už ich nemusí nič
bolieť, už nemusia byť špinavý. Toto je evanjelium. Toto pre nás spravil Boh.
A je to pre nás také zvláštne, predstavte si tých krivých, ktorí sa smejú z toho
jedného, ktorí jediný dokáže stáť.A ktorí dokáže ponúknuť spásu. A vieme, že
takto je to okolo vás vo svete často krát. A len ten, kto sa ho chytí,  len ten
zažíva zázrak, dostáva nový život, možno že niekedy sa ho ani nedokážeme
chytiť, len dokážeme povedať, Pane pozri sa, aký som zachráň ma. Ale čo On
robí. On sa skloní a zachraňuje nás. A to čo sa deje s nami je veľmi zaujímavé.
On ked nás tak zdvihne a zrazu sa tak narovnáme, On nás nedáva niekam preč,
On nás nechá tam, kde sme, aby aj iní videli, že dnes zázraky sa dejú, že je
možné kráčať, že je možné vzpriamiť sa.  A necháva nás v tom svete medzi
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tými  istými  ľudmi,  aby  videli  svetlo,  aby  sme  boli  soľou  zeme.  A  viete
niektorý,  keď ho vidia,  sa  snažia  vyrovnať  ako On z vlastných síl,  On tak
pekne stojí aj ja chcem, sa tak snažia, ja tu nebudem robiť breakdance, ale nedá
sa to. Len On to dokáže spraviť. A nedokážu veriť, že nemusia nič robiť, len sa
vzať,  a povedať pane zachráň ma. A sú mnohí,  ktorí o ňom pekne hovoria,
spievajú  o  ňom  pekne,  píšu  básne  a  obdivujú  ho  ako  niekoho  veľkého
krásneho,  ale  On neprišiel  preto,  aby sme  o  ňom pekne  hovorili,  aby  sme
obdivovali  jeho príbeh.  On prišiel  preto,  aby nás  oslobodil.  Aby teba,  mňa
oslobodil z tej našej pokrivenosti, zlámanosti v ktorej sme, aby sme boli úplní,
takí, ako chcel, aby sme boli rovní a vzpriamení. Môžme povedať si krásny, ale
zároveň,  zachráň  ma.  Ale  niektorí  sa  tvária  ,že  sú  jeho priatelia.  Viete,  na
veľkú noc som bol v kostole a počúval som o Judášovi , ako zradil Ježiša. On
sa neskryl niekde, a neukázal, že to je tam on, ale on k nemu prišiel, pobozkal
ho. Tak ho zradil Ježiša ako priateľ. A mnohokrát je veľa ľudí, ktorí sa tvária
ako priatelia Boha , pohybujú sa medzi nami, ale v skutočnosti ich srdce je
niekde úplne inde. Ak je tvoje srdce niekde inde, daj si to do poriadku, nemá
zmysel sa tváriť, aby sme neskončili zle. Má zmysel Byť úprimný pred Bohom,
povedať  mu,  čo  ako  cítim,  čo  ma  trápi.  A  viete,  niektorí  by  chceli,  Jeho
záchranu, Jeho spásu, ale nejakým spôsobom, neviem prečo, už ako keby si na
tú svoju pokrivenosť zvykli,  už sa mi páči .  Viete,  už si spravili  pokrivené
plány, svoje pokrivené vízie. Chcú jeho, chcú tú jeho krásu, ale zároveň chcú
zostať  kriví.  Ale  to  sa  nedá.  Buď  ťa  Ježiš  narovná,  alebo  zostaneš  krivý.
Možno sa niekedy boja, čo povie môj kamarát,  čo povie niekto v práci,  ale
nedá sa byť aj vo väzení aj  oslobodení. A viete predstavte si mrzáka, ktorý
pozná doktora, ktorí ho môže vyliečiť, pretože všetkých mrzákov vždy vyliečil.
A ten doktor okolo neho chodí  a ten mrzák iba iba doktorovi krásne hovorí, ale
nikdy mu nepovie: Vyliečiš aj mňa? Niekedy mám taký pocit že ako keby nám
tá naša krivosť bola prednejšia,  ako On. A chcem povedať,  že mnohí  chcú
Ježiša. Ježiš je úžasný a skvelý na požehnanie mojich plánov. Mojich túžob.
Ale Ježiš sa k nám skláňa do toho bahna, ale on sa snami nikdy plaziť nebude.
On sa skláňa aby nás zdvihol. Sme pozvaní kráčať , je o Ježiš kto kráča, a je to
had ktorý sa plazí . Viete, ked my niečo chceme, alebo ten starý život to je
poviazanosť, a Ježiš prináša slobodu, to staré, to je obviňovanie , Ježiš prináša
istotu,  to staré ,  to je zúfalstvo,  Ježiš  prináša nádej. My zažívame vinu. On
prináša ospravedlnenie. My zažívame oddelenie, On prináša zmierenie. Hnev -
láska, súd - ospravedlnenie,  porážka - víťaztvo , smrť-  život. Co chceme?
Nový život. Toto nám ponúka Ježiš. 

A teraz podme maľovať ešte jeden obraz. Predstavte si, že náš život je ako
auto, lenže chlapci s tým nemajú problém, nemusíte si ho predstavovať veľmi
luxusne, predstavte si, že ste vnútri. A každý si tak riadime ten náš život, to
naše auto, chodíme, zažívame rôzne veci, občas sa niekde zastavíme.  Zrazu
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počujeme, že je tu niekto, je to Ježiš, počujeme, čo učí, čo hovorí a niektorí si
povedia,  kašlem naňho , nezastavím,  a idú si ďalej  svojím životom. Ale sú
niektorí, ktorí povedia, há, to je krásne učenie, to je krásny príbeh, zastavia, a
povedia: pod, nastúp ku mne do môjho auta, a tak si sadnú a tak vozia zo sebou
Ježiša, chcú ísť tam, Ježiš je s nimi, chcú ísť tam, Ježiš ide s nimi. Ale viete čo
musíme spraviť. My musíme zastaviť, musíme vypnúť motor, musíme vystúpiť
z auta, vybrať kľúč, podať ich Ježišovi a povedať : Šoféruj Ty. Vtedy začína
niečo nové, vtedy to už nie je len, že ja niečo chcem a Ty sed pri mne, ale
vtedy poviem, Ty  šoféruj môj život. A vtedy začína niečo nové, zrazu , ide to
novým smerom, novou rýchlosťou , novým spôsobom , ktorý sme doposiaľ
nepoznali. Viete a toto je ťažké pre všetkých nás, vzdať sa seba a nechať jeho
vládnuť.  Pre mňa osobne  v  mojom živote  to  bolo najťažšie.  Povedať  mu:
dobre  vzdávam sa svojich vízií, svojich plánov, toho čo chcem dosiahnuť a
teda sprav Ty , to čo chceš s mojím životom. V Matúšovi je  napísané:" Lebo
kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde
ho."- to hovorí Ježiš . Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet výmenou
za život. Ak chceme zachrániť svoj život strácame ho. Ale ak ho stratíme pre
Ježiša  ,  získavame  oveľa  viac,  získavame  nový  život,  nový  rozmer.  My
nevieme došoférovať naše auto do Božieho kráľovstva, ale keď dáme kľúče
jemu, tak on to dokáže, on nás privedie tam bezpečne. Milý brat, milá sestra ,
daj  mi svoja kľúče,  daj  mi kľúče od svojho auta.  Nechaj sa oslobodiť jeho
láskou. Vedy začína nový život. Amen.

Teraz sa budeme modliť, boli pozvaní niektorí ľudia a ja sa s nimi budem
modliť na záver.

moderátorka:

Poprosím Mirku a Vladka aby prišli a modlili sa s nami spolu so Slávom.

(v pozadi počuť šepot dievčat: „to bolo užasne však?“ „Mnm. Som nestihla
písať.“ „Ani ja.“)

modlitba dievča:

Pane, ďakujem Ti za tvoju prítomnosť, za to, že si tu s nami,  dakujeme Ti
Pane za  tento večer.  Drahí  Pane,  Ty do nášho srdca vidíš,  v  akom vzťahu
k Tebe, vidíš, čo sa v nás skrýva, ako konáš v našom živote, a preto my vieme,
akí sme, Pane, a Ty nás tak dokonale poznáš, a viem že pred Tebou neskryjeme
to , akí sme. Pane odpusť nám, že často krát tak spíme, často krát  žijeme tie
životy , -,  že si môžeme robiť čo chcem a že nejako sa nám to prepečie. Pane
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ty vieš ,-, že často krát sa blížime tomuto svete a často krát to nás vzdaľuje od
Teba aj ked sa hráme a tvárime, že všetko je v poriadku, cítime, Pane, že neni
to tak, cítime, že to robí štrbinky vo vzťahu k Tebe. Pane, odpusť nám naše
skryté  hriechy,  odpusť  nám  naše  -,  našu  ľahostajnosť  voči  ľuďom,  voči
spoločenstvu, voči Tebe, Pane, voči našej rodine. voči našim priateľom, voči
vzťahom, odpusť nám, Pane, že často krát niesme ochotní ani čítať z Písma,
často krát zaspávame v modlitbe , ale len preto že sme nemali celý deň čas na
Teba,  Pane,  a  myslíme  že  sa  to  dáko,  -,  ale  viem že  takto  vzťah  nemôže
existovať.  Drahý  Pane,  ja   Ťa  chcem  veľmi  pekne  poprosiť  za  toto
spoločenstvo, za ľudí , ktorí si uvedomili tú hodnotu, ktorú v tebe majú, aby si
uvedomili  že šíria krásny vzťah s tebou môžu poznať,-,  naozaj piť z Tvojej
živej vody, drahý Bože, ak sa zobudia  a začnú Ťa nasledovať celým životom
začnú  skúmať  svoj  život,  či  naozaj  prezentuje  Teba,  či  naozaj  druhí  ľudia
povedia, že je zvláštne, že tí kresťania sú plne iní ako sme mysleli. Pane, tak ťa
prosím daj vzrkiesenie nášho života, aby naozaj si sa sklonil k nám, tak veľmi
ťa potrebujeme, veľmi. Chcem sa Ti, Pane, poďakovať aj za týchto ľudí ktorí
tu dnes vystupovali, majú tie dary, a je to úžasné, ked môžme počuť spievať,
vidieť ich fotky,  vidieť  ich umenie a  ďakujem Ti,  Pane,  že každému z nás
nejaký dávaš, a ja ťa tak prosím za každého z nás, každý z nás ma niečo, čím
sme výnimoční, čím  sme možno o kúsok lepší ako tí iní, tak ja ťa tak prosím,
tak aj ťa ak chcem poprosiť, aby sme tým, slúžili v prvom rade Tebe a ľudom,
aby sme nič nerobili pre svoju  slávu a preto aby sme sa ukázali, ale aby všetci
videli, akí sme dobrí, ale aby videli, akí si Ty dobrí Pane, a ako aký dar si nám
dal. Ta chválime a vzdávame Ti veľkú úctu a prosíme Ta behom nasledujúcich
dní, aby sme si tak uvedomili naozaj to vstanie, aby sme tak naozaj vstali, Pane
a kráčali s Tebou. Amen. 

modlitba chlapec:
 
Takže,  Pane  Ježišu,  dakujem Ti  aj  za  tento  krásny  umelecký  večer,  že

môžme  vidieť  ako  Ty  konáš  v  životoch  viacerých  z  nás,  ktorí  nejakým
spôsobom sa podieľali a prispeli aj do programu, a veľmi Ti ďakujem za tú
úprimnosť,  že naozaj ,  naozaj sme schopní niečo povedať so svojho vnútra,
prezradiť Ťa a nechať si všetky tie tajomstvá pre seba a vďaka Ti za všetky tie
dary, ktoré nám dávaš, ktorými nás obdarúvaš, aj za tie inšpirácie, ktoré sme
tak viacerí z nás vedeli pretaviť do niečoho krásne, niečoho čo má myšlienku,
čo oslavuje Teba,  tak veľmi ti za to ďakujem a hlavne vďaka Ti aj za toto
napomenutie, že môžme si v tom všetkom uvedomiť že ,mm, že napriek tým
všetkým tým darom a všetkej  tej  kráse,  ktoré tak nejak z nás vychádza,  že
okrem toho z nás vychádza také to, e, ničo také nízke, aj pokrivené naozaj, aj
také tmavé, čierne, také nejaké neúprimé - Tak vďaka Ti za to, že Ty si tu zo
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svojou ponukou, že môžme sa tebou nechať premeniť, že môžme prenechať ten
volant v našom živote a prosím ťa za každého z nás aby naozaj sme sa tak učili
každodenný taký volant Tebe nechávať a pustiť aj tú páku aj brzdu aj všetko ,
čo sa ešte sa tak snažíme z vlastných síl , amen.  

modlitba kazateľ:

Drahý Otče,  v  mene Pána Ježiša Krista,  ja Ti  ďakujem za to  že Ty nás
poznáš, ďakujem Ti za to, že pred Tebou nemôžeme nič skryť a pred Tebou sa
nedá pretvarovať, Pane  ja Ti ďakujem, že nás prijímaš práve takých aký sme,
prosím ťa aby nám bola vzaná každá faloš, pretvárka , prosím ťa aby sme vždy
vedeli byť pred Tebou úprimní, vždy k Tebe volať, aj keď sme slabí, úbohí,
veľmi dolu Pane a ja Ti ďakujem za to že Ty stále máš pre nás svoju milosť,  aj
keby sme čokoľvek spravili. Ja Ti ďakujme za to, že každý deň sa Ti nanovo
môžeme odovzdávať, prosím Ta o to aby sme nezneužívali Teba a nejaké svoje
plány, svoje ciele ale aby sme každý túžili kráčať novým životom, tým ktorým
nás Ty vedieš. Prosím Ta pane o to aby sme tak vedeli budovať spoločenstvo
navzájom, aby sme sa tak vedeli rešpektovať a vnímať navzájom aj keď sme
každý  rôzny,  s  rôznymi  darmi,  s  rôznymi  peknými  stránkami  aj  tými  na
ktorých  musíme  pracovať.  Prosím  Ta,  aby  sme  sa  tak  radšej  vždy  snažili
povzbudiť, inšpirovať a napomenúť v láske, ako ničiť,  podkopávať si nohy,
Pane,  prosím Ta buduj  toto  spoločenstvo,  aby  bolo  takým spoločenstvom,
ktoré bude priťahovať  iných ľudí  a  budú môcť nájsť svoj  domov a hlavne
Teba. ďakuje Ti za to že konáš v našich životoch, ďakujem Ti za to, že Ty si
nad nami, ďakujem Ti i za tento pekný večer, za toľké prejavy viery a Tvojich
darov. Prosím Ťa Pane, nech volant nášho života je stále Tvoj. Amen.

Oznamy: víkendovka

Stretnutie mládeže, Košice, november 2008

Kazateľ:

Dobre, takže, táto  miestnosť má dve také polovičky a dnes, dnešná tema je,
že  budeme  hovoriť  o  pravde  a  o  tom  akým  spôsobom,  vieme  a  môžeme
hovoriť pravdu vo svete. Pred dvoma týždňami som hovoril o tom že Boh je
pravda a tú pravdu nám zjavil skrz svoje Slovo. Minulý týždeň sme hovorili
o tom, že čo to znamená pravda a láska  v našich vzťahoch a dnes budeme
hovoriť na tému Pravda vo svete. A dnes žijeme úplne v inej dobe, ako keď
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som začal chodiť na mládež. Toto môžete zvládnuť dobre? keď ja som chodil
na mládež, ak to bolo tesne po revolúcií,  -, som prišiel, spoznal Pána Boha,
osobne, a vtedy ten najväčší problém, s ktorým sme zápasili, bol ateizmus. To
bolo po 40 rokoch komunizmu a všetci boli presvedčení, že  sme z opice. My,
ako kresťania sme sa museli učiť , učiť ako obhajovať Bibliu, argumenty, učiť
sa proste obrániť vieru, to bolo veľmi dobré, lebo sme sa veľmi veľa vtedy
veľa naučil . Ten zápas o pravdu vtedy stál na argumentoch. 

A teraz si vysvetlíme príklad, dobre? Moja otázka: je toto maslo? (ukáže
palmarín)  (dav: nie).  Kto si mysli,  že iba toto je maslo,  nech si sadne tam,
Rama,  maslová prichuť.  A kto si  myslí  že maslo  je toto (ukáže palmarín s
maslovou príchuťou), nech si sadne tam. Kto si myslí, že ani jedno z toho nie
je maslo nech si sadne vedľa.  

Takže  máme tu tri  skupiny ľudí.  Ako viete  povedať,  táto skupina,  ktorá
tvrdí,  že  toto  je  maslo.  Aký dôkaz  podáte,  že  toto  je  maslo?  (z  ľudu:  šak
prečítam) --- (vrava) Dobre. Tato skupina (z ľudu: ochutnám a zistím že kentus
to je). A dôkaz? a otázka  je, či tam niečo je.  

Viete  a  toto  bola  doba,  v  ktorej  som  vyrastal.  Snažili  sme  sa  robiť
argumenty,  proste presvedčiť o pravde, kresťanskej pravde, to bolo hodne v
kázňach, témach kazateľov, ktorí dokazovali,  že Biblia je pravdivá a všetko
možné. Viete veľmi ťažko sa to dokazuje. - ,a kto vie, či to nie je len obal. A ja
som nepovedal, že či to je maslo, ale kto si myslí že toto je maslo. A teraz
debata, že i to toto maslo má podľa odborných štúdií je to maslo. 

Chcel som vám  ukázať že táto doba, kládla otázky a ľudia okolo nás hľadali
pravdu. Len spôsob, akým pravdu ukazujeme sa zmenil.  A o tom je dnešné
mládež.... Pán Boh je pravda, ktorá sa zjavila, aby ľudia nechodili v tme. Takže
vás pozývam do dnešného spoločenstva, nebude to  o nejakej kázni, budeme
študovať Božie slovo, ktorá nám pomôže odpovedať. ---  

worship leader:

Ktorí čítate www.zamylsenie.sk? dobre. A dnes tam bol taký verš, úplne pre
tento čas, ktorý tu je, čo ideme teraz robiť.  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte
jeho menu zvestujte jeho spásu deň čo deň. a potom ešte Kolosenským: Slovo
Kristovo nech prebýva vo vás  vo všetkej  múdrosti,  učte   a  napomínajte  sa
žalmami,  hymnami  a  vdačne  spievajte  v  srdciach  Bohu.  ----  budeme  teraz
uctievať , takže vaše hlasy aj naše, sú len spôsobom ako vyjadriť - 

modlitba worship leader:
-Pane vítame ťa na tomto mieste, lebo Ty si povedal, kde sa dvaja alebo

traja  zídu  v  Tvojom  mene  tak  si  tam  prítomní  a  my  chceme  sa  na  Teba
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sústrediť,  Pane  a  chceme   Ti  priniesť  obeť  sústredenej  mysle,  obeť  času
Pane,--- očakávame na Teba, Pane, čo Ty budeš robiť. Amen. 

Piesne: Zídení, Nie je nikto ako Boh (prerývané modlitbou leadra), Ty si mi
seba dal, Vyvyšujem Teba pane nad týmto dňom 

modlitba člena (hrá klavír): 
Pane Ježišu Kriste, ďakujem Ti, že sme sa tu mohli dnes stretnúť, Duchu

Svätý, -, ja Ta teraz volám a prosím aby si potvoril naše srdcia, ----,  Duchu
svätý , prosím aby si konal teraz , aby si pripravil teraz naše srdcia a menil
svojím Slovom, aj skrze Daniela, prosím ťa. Ďakujeme, že tvojo Slovo má moc
----, amen.

 
Piesne:
Ježiš, Ťa chválim a vzývam Ťa (motlitba leadra),  Ty napĺňaš chválu naše

ústa, 

Svedectvo, dievča:
(obsahovo,  o  tom  že  svedectvo  môže  niečo  povedať)------mňa,  úplne

dostalo, keď on, neviem, či sa pamätáte, taký vysoký mi potom poslal SMS-ku,
kde ďakoval, že sa mohol zdieľať, tuná svojím svedectvom. A to bolo niečo, že
on mal srdce  plné vďaky,  za to, že ja som mala srdce plné vdaky, že niekto sa
zdieľal s nami,  lebo viem že to je dobre,  ale toto bolo niečo,  že áno Pane,
potrebujeme zmeniť svoje myslenie v tomto.---- 

O takej veci, čo som veľmi vďačná, sme začali chodiť do takých domov,
neviem presne ako sa to volá, no ale  sa to dáko špeciálne tunak vola,--,  v
živote  som nebol  tak,  nájsť  to  správne slovo,  -,  pretože  Keď sme predtým
chodili do detských domovov, tak to bolo všetko o tom, aby sme mali s tými
deckami  vzťah a  proste,  keď ťa  niekto  príjme  pozná kto  si  a  ty  mu niečo
rozprávaš, prijíma to, čo prijímaš, oni vravia tie decká. že ich milujeme , proste
oni sú, vďačné, že sa môžu s nami zdieľať, modliť sa za nich. A vtom domove
kam chodíme,  majú  povinné  vyučovanie,  hodinu v  týždni,  musia  tam byť,
musia tam byť akože na náboženstve, a je to niečo, čo mňa neskutočne mrzí,
lebo včera  sme  odchádzali  s  trošku depkou,  ale  že  je  to  neskutočná výzva
presvedčiť niekoho alebo ukázať niekomu, že Boh naozaj existuje , niekomu
kto, -, naozaj neverí, že ako môžem povedať niekomu ked neverí že existuje ,-,
neveria nikomu len sebe--, ale dievčatá sú otvorenejšie a jedno dievča tam sa
rozplakalo  a  som si  povedal  dobre,  Gabika,  porozprávaš  mi  na  konci  a  sa
budeme za teba modliť. Tak som sa modlila spolu, -, a vtedy niekto prišiel a
začal rozprávať, a povedal, že viete čo môžete byť ticho, že my  sa modlíme. A
keď  sme  sa  bavili  pozdejšie  tak  ona  bola  v  šoku,  pretože  oni  prechádza
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náboženskou výchovou neviem ako dlho, ale  v živote nepočuli inú modlitbu
než je možno otčenáš a zdravas.  Tak som si uvedomila, že na akom poli to my
pôsobíme, že on vážne vedel, ---,  ale že je tu niečo za čo sme vďačná.

Svedectvo leader: 
-, ja som si spomenul, že som mal vlastne v nedeľu slovo a to bolo, o čom to

bolo?---bolo  mi  zle,  ale  Pán Boh mi  dal  takú tu  vôľu pre  to,  tak  som mu
vďačný, tak ale nešlo o mňa ako,  že by som, -----,   Boh mení veci. 

svedectvo chlapec:
--- (o tom ako nedal žobrákovi lístok na obed), nebol tak, ako dáky vážny

zápas, neviem, či sa to počíta ako svedectvo, ale je to úprimné (smiech). 

svedectvo (dievča):
ja som bola tak povzbudená, tak ----, totižto, nám zomrel sused, relatívne

mladý, vo veku mojim rodičov a zomrel na toalete. Proste zomrel na toalete a
nebolo ho viacej , smutné, šok hlavne pre mojich rodičov a hlavne pre môjho
ocka, ktorý,--, sa dobre poznali, môj ocko je neviem, aký, ak ako tiež ma to
zobralo, ale veľmi ma povzbudilo to, že prišiel a chcel, aby som sa modlila pre
rodinu, vtedy som si uvedomila, že on vníma to, že modlitba má zmysle. A je
to ako, minulý týždeň som si spomenula, na niektoré veci lebo niekedy mám
pocit, že vôbec si ma nevšíma , že prečo žijem tak ako žijem, ani sa ma nepýta
a ,--, som mala jeden sen, a ten sen mi niečo pripomenul, som išla po nitku a
som si položila nitku na stôl a on prišiel a sa spýtal, že prečo máš tú nitku na
stole?  mu hovorím,  že  ja  som mala  jeden sen,  a s  tou  nitkou  mi  Pán Boh
pripomína, že sa mám modliť za mamku., --proste také mnohé veci sa udiali
vlastne minulý týždeň  potom , on tak následne prišiel, že modliť sa za rodinu a
za nich,  a v podstate ja verím, že Boh že  naozaj koná, že hovorí cez dáke
takéto veci, ako smrť dákeho suseda, proste -, ešte jedna taká vec sa mi stala.
Ja si neuvedomujem, že ľudia ma vnímajú dáko sväto a už prišla proste jedna
moja kolegyňa za mnou a ona čosik rozprávala ,  a farári, oni nie sú svätí, a tak
sa rozhorčovala, a ja hovorím, ale že sú , a ona potom hovorí: ale veď ty si
svätá. A ja že a základe čoho, že proste mi hovoríš. A ona že: ja to vidím,
proste že si svätá, že proste veľmi ma povzbudilo, to že, že ľudia vnímajú, že
aký život žijeme, my si myslíme proste že nie, že neviem, či vám dáva zmysel
čo hovorím ale, proste naozaj ľudia okolo  nás, tak naozaj pozorujú náš život,
takže  vás povzbudzujem, aby ste žili taký svätý život. 

svedectvo dievča: 
-,tuto daniel hovoril že aj drobnostiach sa máme zdieľať, tak  , - , som mala

skúškové obdobie a som mala profku, a ona nám robila, no ja som ju mala už v
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prvom  ročníku,  a  ona  nám  robila,  že  keď,  -,  no  ja  som  vlastne  vôbec
neodpisovala, ale ona si ma tak zapísala a potom po prvom roku stále dáke
problémy mi robila aj ohľadom práce.  A potom som jej odoslala prezentáciu
a,- , a vlastne mi chcela dať o dva stupne nižšiu známku, hej,  ale to vlastne
boli len také drobnosti a hlavne teraz mi povedala, že sa so mnou chcem vidieť,
že za tie tri roky, čo som s ňou vlastne prežila tak ,-, tak ma to nahnevalo, ale
potom  keď som si sadla do autobusu, tak Pán Boh mi tak povedal, že vlastne
nemáme my zlorečiť a že my sme povolaní na to, aby sme ľuďom dobrorečili
hej  No a potom som si tak uvedomila ked som sa modlila za to, žeby Pán Boh
dal, aby som ja ju mohla vidieť, tak ako ju pán Boh vidí .a mm, a aby som sa
ku nej mohla dostať, aby  aby som ju videla ako božie stvorenie a aby som jej
preukázala lásku a -,   tak vlastne Pán Boh zmenil môj postoj že som proste
začala jej dobrorečiť aj modliť sa za ňu a tak úplne, to zmenil postoj a som bola
strašne radostná a keď som k nej prišla, tak celý ten rozhovor sa niesol v tom,
že,  že  som   flákačka,  že  si  nerobím  to.  čo  mám  a  vlastne  ja  som  jej  to
vysvetlila, že som jej to tam poslala, aj v ten čas kedy ona chcela, ale ona stále
vlastne si tvrdila to svoje ale viem, že že som s ňou jednala s láskou, ja keď ona
proste stále,-, tak vlastne som jej  ukázať, aj keď možno neprijala, že že môj
postoj k nej nezmenil. 

svedectvo chlapec: 
(nezrozumiteľne) 

Piesne: Ježiš, Ty si môj pevný základ 

(modlitba pred slovom - nezrozumiteľné)      

Kazateľ:
dnes chcem ukončiť, takú trojicu tém o pravde, o pravde ktorá, pravde, a

dnes možno budeme hovoriť o takej téme ktorú, -, a to je že akým spôsobom
dnes môžeme pravdu pravdu hovoriť ľuďom okolo, aby táto pravda ich mohla
zmeniť-.  Pravda  vyslobodzuje,  a  pravda  v  nej  živý  sme  .  A  tak  som
rozmýšľal,  .že  je  to  veľmi  jednoduché,  sú  večné  pravdy,  ktoré  ľudia
sformulovali a nazvali ich dogmami. Dogma  je nemenná pravda, o dogme sa
nediskutuje, dogma sa prijíma  (z ľudu: amen)(smiech). Príklad napríklad je
Ježiš  je  Boh.  --(vrava),mnohí  o tom diskutovali,  áno,  ale  už  ich  nenazvem
kresťania.  A,  ale  dnes   sa,  ale  aký  spôsobom  pravdy  ktoré  sú  skutočné
pravdy,--,vo  svete,  ktorý  tvrdí,  že  neexistuje  dáka  absolútna  pravda a  ja  si
uvedomujem, že to je jedine vtedy ak Božia pravda prenikne do života naších
rovesníkov,  našich  spolužiakov,  našich  priateľov.  A ked sa pozrieme okolo
seba, a do nášho vzťahu s Bohom a ostane len v to a povieme si ,-, tam sú sami
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zlí  ľudia,  tam ja  nevkročím,  tak  máte  šancu,  aby  Boh  nejakým spôsobom
prenikol so svojou pravdou. Viete oni , -, ale keď si vytvoríme ghetto, keď si
stanovíme  naše  pravdy,  tak  sme  prehrali.  Minule  som s  Maťom  išli,  som
nevedel,---- ,  že, prvé ghetto vzniklo v 16.storočí v Benátkach , v benátskom
kráľovstve   na  ostrove  a  to  slovo ghetto  pochádza  z  taliančiny  a  známene
zlúčenie a oddelenie preč, separáciu a, zlúčiš alebo -, a pošleš niekde preč a
vtedy vlastne, keď zaniklo benátske kráľovstvo, to ani neviem kedy bolo, ale
vďaka tomu že Maťo číta knihy o stredoveku, tak ja som sa dozvedel, -, začalo
to  proste  chradnúť,  ľudia-(o majetkoch,  otravovaní  studní,  pogromoch proti
židom) ich deportovali na jeden ostrov a tam vlastne im dovolili žiť. Medzi
tým ich vyhnali z Anglicka, z Francúzka, čiže v 16. storočí vzniklo. A ja viem
že  to  bolo  dávno,  je  to  dačo  minulé,  ale  my  mnohokrát  chceme  ghetto
kresťanské, lebo ňom v nám je dobre. Ale to síce je možné, som premýšľal vo
štvrtok ráno a Pán Boh ma zobudil skôr,-, nie je pre ľudí, to nie je o tom aby
ľudia  prichádzali  k  Bohu,  ale  všetky veľké prebudenia  ktoré  sú alebo boli,
vznikla vtedy keď božia pravda sa začala dotýkať reality života ľudí okolo.
Luther preložil Bibliu do nemeckého jazyka, aby aj ten najchudobnejší človek
ju mohol  čítať a mať vzťah s Bohom . Keď si  zoberieme Wesleyho,  všade
proste všade v celej Európe boli  strašné povstania roľníkov, pretože šľachta
ich utláčala,  okrem Anglicka , pretože v tom období v Anglicku bola veľká
reformácia  ,  ktorú  začal  Wesley  ,  v  Cclom Anglicku  a  roľníci  skrz  Božie
Slovo, skrz božie pravdy roľníci dostali také výsady že šľacha ich neutláčala a
naopak roľníci mali úctu voči šľachte, pretože čítali  Bibliu a tam je napísané:
sluhovia  uctite  si  pánov a pánovia  uctite  si  svojich  sluhov.  Alebo podobne
Slovensko v 30. rokoch, kedy bola veľká hospodárska kríza, kedy bolo veľmi
veľa ľudí chudobných a sestry Royové, ktoré boli proste v 30.rokoch sa začali
venovať  sirotám  a  začali  sa  dotýkať  najchudobnejších  ľudí,  prišlo  úžasné
prebudenie  aj na Slovensku. A ja si uvedomujem, ak Božia pravda , ktorá má
byť medzi nami, --,tak sa nikdy nestane aby sa premenili životy ľudí okolo nás.
A myslím si aj dnes, keď diskutujú o teologických témach, chcú vedieť, že to
čo hovoríš, je pravda. Môžeme povedať, že pre nich Pravda sa rovná realita.
Oni  chcú vedieť, že o že Boh je živý je že Boh je v tvojom živote. Ak to
nefunguje v tvojom živote, ako chceš  aby to fungovalo v živote človeka, ktorý
ešte Boha nepozná. Možno otázka stojí, vy ktorí neviete, v čom by bol tvoj
život iný, keby si nepoznal Pána Ježiša a keby jeho Duch Svätý nebol v tvojom
srdci?  Možno  bol  by  to  úplne  iný  život,  trošku(smiech),  bol  by  si  slušný
vysokoškolák...V čom by bol tvoj život iný , ak by  si nepoznal Pána Ježiša, ak
by sa stretol sním a nebol by si ho poznal ako osobného Boha? čo? - Nečítal by
si Bibliu, ale pozeral by si na televízor? Čo by to bolo? Keby teraz Boh prišiel
a  zobral  Ducha  Svätého  z  tvojho  života,  čo  by  sa  zmenilo?  A  ja  si
uvedomujem,  že  mnoho  mnoho ľudí,-,  praktického  života,  by nebol  žiadny

119



rozdiel, že by mohol, -,  nevidieť to v našom živote. Ako nehovorím, že ak by
sa Duch Svätý neprejavoval na tejto zemi, tak to by bolo strašné, to bude peklo 

Ale nebudem o tom hovoriť, skúste vidieť, to čo robiš. Ako sa prejavuja tá
relaita. Myslí si, že ľudia okolo nás hľadajú pravdu , ale túto tvoju,----(vrava)--,

pieseň cez projektor(viedokliip, hip hop  - black eyed peas) 
je to ťažké keď rapujete čítať, ale táto pieseň hovorila o tom, alebo časť tej

piesne hovorila o tom, dokážeš žiť to, čo kážeš. V tej piesni hovorí ten človek,
že komu by som žil, Otče, ak stratím vieru . Ak nepoznáš pravdu, nepoznáš
lásku, to vyjadrujú slová tejto piesne,--, ja chcem  aby na záver tu bol ešte
priestor, aby ešte dvaja ľudia hovorili po mne,-, je utorok ráno, keď ma o 6.
pán boh zobudil, a zobral som si Bibliu a viedol k pochopenie textu. A začal
som čítať,  -,  Kedy pán Ježiš  odchádza  a  nám hovorí,  že  nám zošle  Ducha
Svätého nám pošle iného paraklétu, radcu, tak to grécke slovo paraklétos  ,-,tak
v tom textu su časté pravdy. Tá prvá je  že nie je tvojou vôľou aby si vyňal ľudí
z nejakého hriechu. Tiež si hriešnik . Túto pravdu si nechaj pre seba. Pre svoj
hriech ,a preto, čo máš zmeniť vo svojom živote. Duch Svätý,-, ma obviňuje.
Z toho,  čo  hovorila  Jarka  o  susedovi,  som  konfrontovaný  s  pravdou,  kde
pôjdem ja, čo bude so mnou keď smrť je tak blízko. To robí Duch svätý. On
mocne pôsobí v tomto svete. 

On  hovorí o hriechu,-, či činíte nedobre. On robí to, že je niečo viacej ako
to, čo vidíme. Že je večnosť a ľudia niekde končia a hľadajú to. Možno Duch
Svätý dal najavo, čo robíš a j Duch svätý hovorí o tom , ako ľudom dáva nádej,
že musí byť nejaká nádej,. že musí z niečoho cítiť. A toto robí on. A Duch
Svätý  nie  je  vzduch  svätý,  hej  žiadna  atmosféra.  To  nie  o  tom,  že  musíš
vytvoriť  dáku atmosféru,  ktorá človeka pohltí,  nie.  Duch sväty je ten, ktorý
poznal  nebesá   a  zem.  V knihe  Genesis,  tam sa  hovorí,  že  Duch svätý  sa
vznášal nad prahlbinou. Tento Duch Svätý je v tomto svete a robí svoju prácu.
a ten text  pokračuje dalej  a  hovorí,  že ,-,  keď však príde on Duch pravdy,
uvedie  vás  do  všetkej  pravdy,  lebo  nebude  hovoriť  sám od  seba  ale  bude
hovoriť čo počuje a bude vám zvestovať budúce veci. Vo mne On stojí, lebo z
mojho vezme a bude zvestovať vám. Tento text sa láme, lebo doteraz hovoril,
že Duch Svätý robí niečo vo svete, ale teraz hovorí v tebe. Ak si ho poznal a
prijal do svojho srdca. A hovorí že tento druh ,-,že hovorí o budúcich veciach,
ktoré chce On robiť. A máličko a uvidíte a ma máličko a neuvidíte ma. Cez
neho  budeš  vidieť,  aký  je,  potom dalej  v  20.  verši  je,  že  Veru  veru  vám
hovorím, vy budete zarmútení,  ale hovorím vám tento zármutok sa bude vo
vašich životoch premieňať na radosť.  A preto keď ti dá Pán Boh na srdce a to
je druhá, okrem toho že našou úlohou nie je proste ľudí obviňovať z hriechu, to
robí  Duch  Svätý,  je  to  že  potrebuješ  druhým  ukazovať  realitu  toho,  čo
znamená, že Boh je v tvojom srdci. Ako to robiť. Ako to vieš robiť? --, a Duch
Svätý chce robiť v tvojom živote to, aby si sa nehľadel na seba ale naopak.
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Niekedy v živote , niekedy túžime zažívať úžasnú Božiu moc ako zázraky a
ľudia sa obracajú k Bohu a všetky ale ja chcem povedať, že to je len jedna
polovička pravdy.  Tá druhá polovička pravdy je, že aj  Duch Svätý to bude
robiť , to bude robiť,-, v tvojom srdci pre ľudí, ktorí sú stratení. Ak chceš teda
úžasne Božie veci, mocné, tak ja Ti chcem povedať, že zažiješ úžasnú bolesť,
pre stratených ľudí , ktorý umierajú naveky. A tieto pravdy keď si chceš vziať
na  seba,  nemôžeš  si  vziať  iba  jednu.  Nemôžeš  si  povedať,  chcem  žiť
bezstarostný život plný božej moci a nezažívať bolesť pre stratených ľud. A
opačne: nemôžeš chodiť utrápený , -, a nezažívať božiu moc v tvojom živote.
Pretože Pán Boh chce, aby skrz ten zármutok, aby sa premenil na radosť. Aby
ľudia, ktorý to vidia mohli poznať živého Boha.  A to je -- výzva pre teba. Daj
preč starosť o to, ako Pán Boh presvedčiť ľudí o tom, že Boh je, daj to preč.
Daj preč to bremeno že Ty musíš niečo. To robí Duch Svätý. Ak to robí, on to
vie robiť najlepšie. Ale Ty príjmy, že Pán Boh chce meniť tvoj život aby--. To
je tá - otázka, ako čo sa zmenilo, keby Boh bolo v tvojom živote a nebol. - čo
praktické  môžu ľudia vidieť.    A teraz si  dáme krátky čas,  kde sa budeme
modliť.  a rozmýšľaj nad tým. Viem že, - -vrava(vyzýva daľších rečníkov) -
budeme hovoriť o tom, že čo môžeme robiť spolu ako spoločenstvo a mládež,
-,. Dáme si teraz 2 až 3 minúty. Rozmýšľaj vo svojom srdci, --.

Dobre, takže môžeme sa modliť, a potom poprosím jedného z vás, ja by som
sa modlil po tom na konci týchto modlitieb, dobre? 

ticho

(modlitba/nie kazateľ) 

Prosím Ta, Pane, aby si sa stal naším praktickým Bohom, každý deň, -, kedy
sa budeš prejavovať a aby sa nás fakt premieňal, aby to bolo vidieť, aby sme
nemuseli niečo hrať, aby sme nemuseli hľadať, čo má človek vo svojom živote
niečo konať, ale aby to na nád bolo vidieť, ale aby to žiarilo. Pane, Ty si živý ,
Ty si  Boh,  tak  Ta prosím aby sme mohli  byť  svetlom,  Pane,  ktorí  nechcú
počúvať možno, teologické debaty, ale chcieť vidieť Teba, Pane skutočného.
Amen.

 Takže chceme teraz hovoriť o praktických, Maťo, (vrava)

chlapec: 
A  teraz  budem  dačo  veľké  hovoriť,  nebolo  by  dobre,  keby  ste

odchádzali(smiech)
Neviem presne, o čom mám hovoriť, ale myslím, že to nevie ani pán Boh (z

ľudu: Pán Boh to vie), Ale skúsim vám povedať, čo ja vnímam, a čo ja som
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pochopil Danielovu otázku. Najprv k tej pravde, to je najbližšie, tak to je len
tak, že každý hľadá pravdu, každý si vymýšľa pravdu , -, a že ako hovoriť
pravdu,  ľudom okolo  nás.  Tak,  dobre?  Tak  odpoveď na  to  je  v  evanjeliu.
Prakticky, k tomu by so  sa chcel dosť. Ale takto by so vám chcel povedať o
tom, čo to je evanjelizovať. alebo niesť evanjelium, alebo povedať svedectvo a
o tom,  čo  robil  Pán  Ježiš.  A  vlastne  evanjelium  a  evan-je-li-zovať  alebo
evanjelium je  pravda  o  Pánovi  Ježišovi  a  neviem,  hovorili  ste  niekto  také
svedectvo niekto už , svedčili ste už niekomu? (vrava) že či niekto už svedčil o
Bohu  niekomu,  tak,  že  či  mu  povedal,  áno,  explicitne  (vrava  nad  cudzím
slovom), takže povedať evanjelium znamená povedať viac než človeku to, čo
Pán Ježiš urobil pre neho.

 A je to tak asi tak jasne, to som počul taký príklad, kedy žobrák hovorí
žobrákovi: Kde máš jedlo? A vlastne to aj my chceme tiež robiť. My sme sa
pustili do jedného projektu, ktorý sa volá Kecy, a je to o tom niesť evanjelium
a hovoriť ľudom o tej dobrej správe a celé sa to dá popísať troma bodmi a to
prvý je príbeh môj, jeho a Boží.  Ten príbeh môj alebo náš alebo ľudí ktorí
svedčia, ja som si uvedomil, že vlastne Pán Ježiš, keď odchádzal nám dal,-, dal
nám jedno, a povedal, že máme ísť a robiť mu učeníkov. a vlastne to predtým
povedal: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi a vlastne neviem, či si viete
predstaviť, že niekto príde k vám a vám povie že, že aha, ja mám takú veľkú
moc, najväčšiu na nebi a na zemi a ty choď a hovor o mne, že čo som zrobil.
Ale konči to tak, že on zomre,  ale ten verš končí vlastne aj tá celá, to celé
končí tak: A Ja budem s vami odteraz až do konca, takže tá jeho moc je s nami.
A to ten prvý náš príbeh je o tom, čo Pán Boh alebo aký život my sme žili  a čo
Pán Boh urobil  v našom živote a ja som  si  uvedomil,  že to,  že nemôžme
hovoriť pravdu o Ježišovi, hovoriť tak, že začneme klamstvom o nás. Proste
ten príbeh musí byť pravdivý, každý jeden z nás je pravda, musí byť úprimný a
musí byť jasný. A musia byť zdôraznené dôležité veci, nie aké,  že ou, ja som
niečo, ale jasne, že to, čo bolo zle a to, čo pán Boh zmenil. 

A ten druhý príbeh, zvláštne že to to je,  že ak sa ten prvý udeje,  ľudia,
ktorým to hovoríte, vám povedia svoj príbeh, ktorý , bude podobný. možno nie,
ale dôležité je pri tom ich počúvať, ale tak že počúvať, počúvať poriadne, lebo
ja niekedy počúvam Peťu a nepočúvam. A takto tým ľuďom vyjadriť, že nám
ma nich záleží. A potom je ten najdôležitejší príbeh z tých troch a to je ten boží
príbeh, kedy vlastne na nás nie je,  to či oni sa obratia, to i Karol vysvetľoval,
lebo ja som mal z toho mindráky z toho stále, keď som svedčil, že fú a dobre
som to povedal, alebo zle, ale to nič neznamená, ale ten tretí príbeh je o tom, čo
Pán Boh robí a potom Duch svätý chce robiť s nami, že naša úloha je nechať to
tak, a tú prácu dať na Pána Boha, on robí všetko. A pre mňa    stále to bolo
dačo také nebezpečné, svedčiť alebo  človeku povedať evanjelium lebo som sa
bál, a celé to bolo také, že to nevyšlo a som celý bol z toho zničený . A ľudia
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sú to taký, že ich to odradí, ale vám hovorím, nenechajte sa odradiť, ale vlastne
tie veci, nie sú opravdové, tábor, je len nejaký začiatok, ale to  ďalšie , -, je o
tom tí  ľudia,  ktorí  tam prídu, ktorí  budú počuť naše príbehy a my ich, aby
mohli robiť to rozhodnutie a poznať to rozhodnutie, aby Pán Boh konal práve,
-, a čo mám ešte povedať. Hej a potrebujem ešte ľudí do teamu, ktorí, ktorí,
ktorí chcú prijať takýto záväzok, že budú robiť(vrava) , áno, presne, to , -,

A ešte to je dôležité, keď niekomu poviete, že má  -, a tak toto je vec ktorá
môže zmeniť ľudský život a inak nič ,-,  a meniť život na večnosť, že, že toto je
veľká zodpovednosť, no len to som chcel povedať 

chlapec:
No, e , vlastne neviem, jediné čo som chcel povedať do mikrofónu, ----,tá

myšlienka klubu je staršia ako niektorí z vás,  možno sa začalo hovoriť 6-8
rokov dozadu, to boli časy, (vrava), dnes i uvedomujem, že okolo toho klubu je
obrovský zápas,  to je fakt, že okolo toho klubu je fakt zápas a ee, myslím si že
v minulosti to nevyšlo hlavne kvôli tomu, pretože,  stáli okolo toho dáky ľudia
vrátane mňa, ktorí mali dáke dobré nápady a chceli ich robiť. A my sme nejak
ta vlastne, kedy teraz odvolali toho niekdajšieho- klubu, tak myslím si že ten
rozdiel  je asi  ten,  že máme to poznanie,  že my ho nevieme spraviť,  my to
nevieme, my nevieme spraviť misiu, my neviem spraviť to, že pôjdeme niekde
a ľudia budú prichádzať,. že ľudia budú uzdravovaní, -, my to nevieme spraviť.
A  to je asi taký zásadný rozdiel a tým, že sme si  to uvedomovali, tak sme do
toho nešli tak, že poďme napísať projekt tu, ale my šli sme do modlitieb za
klub a prosili  sme,  --,  vidíme to že Pán Boh tam bol prítomný a že veľmi
silným spôsobom konal na tých modlitbách si myslím si, -,  že je to ta také
svedectvo,  že  čo  sa  na  tých  modlitbách  dialo.  Takže  Pán  Boh  nám  tak
potvrdzuje, že tá cesta nie je cez námahu a tie aktivity ale cez to mu dôverovať
a pán Boh to bude robiť. A preto aj klub je, z toho čo Daniel nazval peklom,
myslím si že je to vieme, že to je potrebné urobiť, že je potrebné vyjsť so zboru
a že na uliciach a na tomto svete ,-, a my to voláme tak srandovne, že to je
klub. A dnes je tá otázka že ako to robiť, tá otázka je skôr nie ako to robiť, ale
či to chcem robiť. Chceš byť naozaj misionár v tomto svete? Ak hej tak, poď,
do klubu a poďme to robiť. A aké konkrétne aktivity alebo čo, -, ide o to že ak
chcete,  že ak máte zlomené srdce pre  ľudí, ktorí  nepoznali  Krista, že máte
srdce pre ľudí, ktorí sú smutní, ktorí sa trápia, ktorí sú chorí, ktorí potrebujú
pomoc. A keď, --, klub má byť presne  o tom, že čo Pán Boh urobil v našom
srdci, aby ste mali priestor to urobiť prakticky. Takže toľko, (vrava).
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chlapec:
Ja  chcem  tak  najprv  povedať,  jednu  takú  otázku,  jednu  tuto  ohľadom

mládeže,  tak ma napadlo veľa vecí.  Ale koľkí ste tu boli  minulí  týždeň? A
koľkí ste si pamätáte, že o čom bola? tak jeden človek? že koľkí si pamätáte, že
aká bola téma? (vrava) chcem vám tým povedať, že zajtra si nebudete pamätať
nič, z toho čo sa tu dneska rozprávalo.(vrava). A moja výzva pre vás teraz tuná
je, -, (hovorí o klube),  ale moja výzva pre vás teraz je, že ked ste toto počuli a
ste rozhodli, urobíme teraz skupiny,-, a budeme sa teraz modliť za to, a za ľudí
ktorí slúžia v klube alebo,---(vrava),---(delenie na skupiny modlitebné, na tri
skupiny)

kazateľ:
 Klub je vlastne vytvorenie  priestoru pre konkrétny vývoj tejto zborovky,

kde ľudia môžu prísť a pripravíme im aktivity alebo čokoľvek nato, aby mohli
prísť k --(vrava). Kecy je spôsob, kedy chcem cez tábor konfirmačný osloviť
ľudí, hlavne v tomto meste, -

(výzva k modlitbe) ... Daniel to môže ukončiť a za tie decká, za tých ľudí
okolo klubu okolo toho všetkého a je tu konkrétna jedna vec, čo Pán Boh uložil
na srdce, -,a  je to slúžiť na onkológií, chodiť na onkológiu za deťmi,-, je to
taká vec, že zatiaľ som v šoku, ma to dosť šoklo, že aké to je, --, že proste máte
silnú túžbu niesť evanjelium, máte túžbu a vyskúšate a toto je ta taká vec, že by
sme sa chceli modliť za to, aby pán Boh otvoril dvere a staral sa.-.

modlitby:

dievča:
Pane Ježiši, ja Ti ďakujem za to, že si nás pokoril, že si nám ukázal že -, ja

Ti ďakujem, že tu chodí tak veľa ľudí na jedno miesto a že čas chcelo stráviť s
Tebou a modlitby,-,  že Ty si bol, si a budeš naveky s nami Pane a že, -, a Ty si
pripravil  všetko a len čakáš kedy naše srdci prídu k tebe. Ja ťa teraz túžim
prosiť, vo viere, --, čo chceš aby sme robili, že sme špeciálne nejak obdarený
ale, -, lebo viem, že Ty uschopňuješ, Pane, tak ako si uschopnil Mojžiša  a
mnohých  iných,  Pane,  tak  túžim aby si,  -,  nanovo prerozdeľoval  ako je  to
potrebné, Pane,   - -   (žehnania), aby sme nehľadeli na seba a naše schopnosti
ale na Teba pane, -,Amen. 

  
Chlapec:
Pane, vďaka za to, že nepotrebujeme vlastné nápady, Pane,  ale že Ty si nám

dávaš nápady, ďakujem Ti za všetkých, čo majú na starosti klub a , -, Pane, ja
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verím tomu, že Ty máš ľudom ukazovať, --, že ak tá služba je zameraná na
Teba, tak tá služba sa zdarí a prinesie ovocie. 

chlapec:
Tak Pane , -- ja Ti ďakuje za týchto ľudí, Pane, prosím Ťa o to, aby boli,

pripravení ako Ty im povieš, a prosím Ťa, aby konali v Tvojej moci. Prosím
Ťa,  aby  tvoj  Duch  nás  zjednocoval,  Pane,  a  ukazoval,  čo  máš  pre  nich
pripravené,  Pane,  a prosím Ťa pre ochranu nad týmito  ľudmi   a  žehnám v
Tvojom mene, Amen. 

kazateľ:
Poďme sa modliť za tento projekt, a všetko čo z toho vyplýva. Dvoch ľudí

poprosím aby sme sa modlili :

 modlitba chlapec:
---aby si budoval tie vzťahy, ktoré sú tam, aby boli plné lásky  a aby tí ľudia

, ktorí tam pôjdu, že aby aj v tých životoch a vzťahoch videli Teba. Prosím Ťa
--- Tak ich veď, Pane, a ukazuj im, čo tam majú konkrétne robiť a Ty potom - -
- amen.

Pane, chcem Ti ďakovať za každého jedného, kto prijal tú službu a chcem
Ti  ďakovať,  že  Ty  si  tam prítomní,  Pane  Ťa  chcem prosiť,  aby Ty  si  ich
požehnal  a potvrdil im to povolanie, ktoré si im tam dal k tejto službe, chcem
Ťa prosiť, Pane, aby Ty si ich zmocnil a dal všetko čo budú potrebovať, Pane,
k tejto služby a chcem Ta prosiť, aby to robili  s takou odvahou a pokorou,
Pane a aby Ty si požehnal, -, Amen.

Kazateľ: 
Budeme sa všetci modliť, za tých ktorí majú bariéru, ktorí nevedia končiť,--,

a chcem ťa prosiť aby to čo robíš bolo nie len v našich srdciach ale aby to,----,
amen.

Amen!

Oznamy(moderované kazateľom)
(ohlásené akcia )

Ja ešte chcem čosi, ak rozmýšľaš o tom, že chceš dákym spôsobom niesť
evanjelium, -, tak zajtra o pol šiestej je stretnutie teamu, --, ak vnímate niečo
iné,  čo  by si  mohol  robiť  a  nemáš  priestor  ,  tak  príď za  mnou  a  nájdeme
priestor. – 
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Oznamy:

(o daniach pre klub)
(oznam o výlete)
(oznam o projekte na mesto)

(celkové trvanie 1 hodina, 55 minút)
  

Stretnutie  mládeže  Dolný  Kubín,  odpovede  na  teologické
otázky, máj 2008

(dvojice nezávisle  na sebe vypracovávali  odpovede na zadané teologické
témy. Odpovede vypracovali písomne, prezentovali ich před všetkými, čas na
jednu odpoveď bola jedna minúta, čas na vypracovanie päť minút)

Boh (chlapec)

...V  Starom  Zákone  je  vykresľovaný  ako  krutý  vládca  nad  svetom,  ktorý
zatvrdzuje srdce a zabíja.  Iba  skrze jeho Syna môžeme byť spasení

Boh (dievča)

Môžem to vlastnými slovami? OK, takže  Boh, v podstate pre mňa znamená
niekto, kto zomrel  za moje hriechy a kto  ma vlastne vykúpil,  mm, Boh je
samozrejme môj najlepší priateľ ,za  ktorým môžem prísť, keď mám nejaký
problém a viem, že ma vypočuje, aj keď mnohokrát ho proste necítim,  ani len
nevidím, ale viem, že je stále pri mne, že proste sa mi snaží dať nejak najavo
veci, ktoré mi chce ukázať. A proste je to Boh, ktorého si veľmi vážim a je to
fakt pre mňa ten najlepší priateľ, ktorého môžem mať.

Stvorenie (chlapec)

tak na počiatku Boh stvoril  nebo a zem,  ale  dačo mu k tomu chýbalo,  tak
postupne k tomu dotváral, najprv oddelil oblohu od zeme, stvoril život, človek
sa mohol, daroval mu ako raj, a to bolo dokonale spoločenstvo s Nim, mohol sa
s Ním rozprávať, žiť, ale človek potom podľahol pokušeniu a jedol zo stromu,
z  ktorého  mu  bolo  zakázané  a  oddialil  sa  tým  od  Boha,  ako  takou
ľahkomyseľnosťou.
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Stvorenie (dievča)

Tak akože len tak môj názor. Ľudia majú otázky okolo stvorenia. Kto, ako,
prečo, začo, načo. Ľudia majú tiež odpovede, ktoré sú rôzne. Jedna tvrdí, že
Zem vznikla, keď nastal nejaký výbuch, druha, že sme sa spájali milióny rokov
z atómov, ktoré stvoril Boh, tretia, že sme z opice, a mnohé iné tvrdia mnohé
iné hovadiny.  Ako to je naozaj, čo si o tom  myslia  všetci  kresťania a ako
všetko naozaj bolo, sa dozvieme v nabudúcom dieli.

Milosť(dievča, vedúca mládeže)

Milosť.  Najväčšia  milosť  je  pre  mňa  to,  že  môžem  poznať  Boha.  A  tým
vždycky začínam a končím, keď myslím na neho, pretože to, že človek môže
začať poznávať Boha a dať mu svoj život, je darom a to je milosťou z  Božej
strany. Boh je Stvoriteľ všetkého a je suverénny vládca nad všetkým. To, že
nám je dovolené už volať na Neho a rozprávať sa s Ním a tiež  počúvať Ho je
darom, a to hovorí o jeho milosti. Ale tam to nekonči, ale ide to ešte ďalej, lebo
On nezostáva len pri tom kontakte, náš  kontakt s Nim je založený na Jeho
láske, ktorou miloval svet, tento svet. A pre tuto lásku poslal svojho syna Ježiša
Krista,  aby  svojou  smrťou  na  kríži  zotrel  naše  hriechy.  A  týmto,  týmto
skutkom vlastne  dochádza k vyvrcholeniu milosti  a to je dôvod prečo ja a
prečo  každý  človek  ,aj  vy  môžete  poznať  Boha.  A  možno  dar  jedinečný
kráľovstva nebeského, čo prakticky znamená, že z milosti môžeme mať večný
život.

Milosť (dievča) 

No tak  mňa  napadlo,  že   každý  človek  je  hriešny,  proste  nikto  nie  je  bez
hriechu iba Boh, a tak vlastne kvôli tomu aj Pán Boh  poslal na tuto zem svojho
syna Ježiša, aby nás vykúpil z tohto hriechu a to mi príde ako milosť od Boha,
že napriek tomu, že hrešíme, tak nám ponuka milosť, aby nás proste vykúpil z
tohoto hriechu

Spasenie (dievča)

Takže spása. Pre mňa je synonymum k tomuto slovu záchrana. A keď sa povie
záchrana tak sa mi natíska otázka, že záchrana pred čím. Záchrana pred niečím,
čo bude trvať strašne dlho a čo bude strašne nepríjemné a čo sa určite tým
ľuďom,  ktorých  to  postihne  nebude  páčiť.  Teda  naplnenie  spásy  je  aj
v budúcnosti, ale zažívame to aj tu v prítomnosti, kedy jedným z - je nádej a
spása kráča ruka v ruke s milosťou, lebo „len milosťou ste spasení skrze vieru,
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a to nie sami zo seba ale je to dar Boží, aby sa nikto nechválil“, takže taká
možno  schéma  alebo  také  poradie  alebo  ako  je  to  všetko  zabezpečené,  že
Kristus nám svojou krvou a tým, že sa za nás obetoval, tuto spásu zabezpečil a
vďaka tomu môžeme mať večný život

Spasenie (chlapec, vedúci mládeže)

Tak spasenie je na jednej strane kľúčový novozákonný pojem, ale ja si myslím
že je zle pochopený a zle vykladaný. Nemyslím si, že spasenie je záchrana pred
niečím, ale je to vlastne pozitívny pojem, ktorý hovorí o tom, e, spasenie je
totožne  so  životom  s  Bohom.  Preto  som  schopný  povedať,  že  spasenie
zažívame,  prežívame  už  teraz  na  zemi  a  spasenie  vlastne  bude  plynule
pokračovať po smrti,  pretože si myslím, že spasenie nastáva v okamihu, kedy
človek  sa  dostane  do  kontaktu  s  Bohom.  Preto  neni  to  preto  novozákonný
pojem,  pretože  toto  fungovalo  už  v  starozákonných  dobách,  ale  pre  nás,
pohanov,  cestu  ku  kontaktu  s  Bohom otvoril  Ježiš  Kristus  a  vlastne  nebyť
Neho, tak my tento prístup k Bohu, ktorý by nám zabezpečil úzky kontakt s
nim, by sme nemali. A to je všetko, čo ma napadlo rýchlo.   

Zjavenie (dievča)

Mňa  napadlo,  že  Boh  sa  zjavil  v  Kristu,  potom  zjavenie  Jána,  ako
najzvláštnejšia kniha v Biblii,  z ktorej  mám strach, bázeň, nechápem ju, ale
zároveň mam z nej radosť, lebo ma povzbudzuje, a zároveň je pre mňa takou
výstrahou  a  výkričníkom.  No  a  potom  všeobecne  zjavenie  ako  asociácia
strašidelnosti, lebo je to niečo nečakané, nevysvetliteľné a rozumu nedostupne.
viac menej.

Zjavenie (chlapec)
 
Ehm.  Nedokážem  to  vysvetliť,  zjavenie  je  u  mňa  zjavenie  a  asi  takto  to
dokážem vysvetliť.

Kristus (dievča, vedúca mládeže)

Ježiš Kristus je Boží Syn. Ježiš, ktorý prišiel na svet zomrieť za teba a za mňa.
On vtedy nežil obyčajným životom človeka. Jeho úlohou bolo hovoriť iným o
svojom Otcovi, liečil chorých, hovoril, prečo prišiel na tuto zem. Je to proste
Pán. Mal svojich učeníkov, ktorí mali jeho posolstvo hlásať tiež. Ježiš Kristus
mal pre svoje učenie veľa priateľov, ale ešte viac nepriateľov. Jeho nakoniec
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zlapali a pribili na kríž. Kristus však o tom vedel. Vedel, že zomrie na kríži.
Jeho smrť však nebola zbytočná

Kristus (dievča)

Tak ja som napísala skôr také, že čo pre mňa Kristus znamená. Tak je to pre
mňa hlavne priateľ,  aj  keď minule sa spomínalo na mládeži,  že máme mať
bázeň pred Bohom a že nie je iba priateľ, ale pre mňa je hlavne ten najlepší
priateľ, pretože totiž jediný na celom svete vie  o mne absolútne všetko, pozná
celý  môj  život  ,-,  to  znamená,  všetky moje myšlienky,  proste  moje nálady,
všetko.  A minule  som tak  nad tým rozmýšľala,  proste,  že všetci  vravia,  že
Kristus  nás  miluje.  A nikto  mi  ešte  nikdy nepovedal,  že  prečo  ma  vlastne
miluje. A tak som vlastne nad tým rozmýšľala, že dlhý čas som na to nevedela
prísť a potom som si uvedomila, že asi to bude hlavne tým, že On nás tak dobre
pozná. A práve preto, že nás pozná, že keď som si to celé dala tak do vzťahu,
že človek a človek, tak väčšinou ten človek, keď miluje toho druhého práve
preto, že ho pozná. Tak ako možno to niekomu nestačí, ale mne to stačí. 

 Viera (dievča) 

Ja som to skôr...takže začnem. Viera . Ja som to skôr pojala tak, že automatika,
nemám v tom žiaden systém. No. Takže, taká pravá poňatá viera, by mala byť
úplne slepá.  A potom Duch Svätý je vlastne ten, ktorý vieru napĺňa. Veriť sa
nemusí  vždy vyplatiť.  Čím viac človek verí,  tým viac ho môže zroniť,  keď
veriť prestane. Veriť sa dá v čokoľvek a čomukoľvek. Ak má človek vieru, ale
ma jej proste málo, tak mu je to na dve veci, pretože veriť sa musí poriadne. Sú
proste prípady,  kedy sa viera,-,  za blbosť. Potom, viera niekedy zatvára oči
človeka a otvára mu srdce. Čiže aj  totálne mu zmení zmýšľanie. Viera speje k
dôvere,  k  odriekaniu,  vernosti  a  lojalite.  Potom,  pravoverného  kresťana  nič
nezlomí,  ale  kresťan  nemôže  byt  zárukou  svojej  pravoviery,  iba  ten  Duch
Svätý. A potom viera spája, - , teda človeka a Boha , alebo človeka a človeka
alebo tak nejak,  a utvrdzuje ich vzťahy.  Potom o viere nestačí  hovoriť  ale
treba v nej aj konať. To je asi všetko.

Viera (chlapec)

takže viera je relatívna bez fyzického dôkazu, že existuje, pravú vieru ma dnes
už málokto a vieru realizuje podľa mňa najviac misionári a dnešní kresťania,
ktorí  chodia medzi  ľuďmi,  -  ,  iným správaním, a  viera  ako kresťan, čo ma
kresťanskú  by  vieru  by  nemal  dbať  na  fyzikálne  zákony,  keďže  v  Biblii
existujú dajaké zázraky.
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Viera (zborový farár)

Ja mam takú metaforu a také obrazy, na základe niektorých veršov. Nazýva sa
to  PISTÁCIA.  Viera  po  grécky  sa  povie  pistis.  Pistácia.  Dám si  nasolenú
pistáciu.  Nasolená  pistácia  nestratila  chuť.  Viera,  tá  je  potrebná,  aby  nás
vytrhla z letargie prázdnoty úst a ducha. Ak mam teda dobru chuť, prečo ju
neponúknuť ostatným?  Veď dôverujem pistácií.  A dôvera  v  pistáciu  nie  je
založená na mne. Vo mne pistácia nevznikla, je to dar, tak ako soľ. Veď soľ
vzniká odparovaním slanej vody, možno rozliatej lásky, po ktorej ostane chuť
v  horúcom  dni,  či  dusnom  živote.  Keby  každý  ohodnotil  chuť  slanej
pistácie...veď ak pistis  stratí  chuť,  čo bude svet jest.  Možno začne požierať
život a zničí sama seba, veď kanibal je predsa šťastný človek sveta, blížnemu
nemusí pomáhať. Nie je vegetarián. Tak vidíš, ak pistácia stratí chuť, ak pistis
nie je na-solena v Kristu 

Človek (dievča)

Človek som ja. A som len človek a nie som Boh, ani nie som ako Boh, ale
veľmi by som ako Boh chcela  byť. Človek nie je dokonalý, nie je všemocný
ani nie je mocný, ale je len taký aký je. A taký aký je, je aj svet okolo neho.
Nie  celkom tak  ,  aký má  byť,  ale  veľmi  ľudský.  Podľa  mňa,  strašne  veľa
možností,  čo všetko  tam môže  robiť.  Človeka sme  preskúmali  zo  všetkých
strán, ako sa len dalo, až si myslíme že už viac k nemu nič viac neni, okrem
toho, čo už poznáme a človek sa z toho cíti sám. Nakoniec tomu Boh dokáže
tuto jeho samotu prelomiť a ma ho rad.

Človek (dievča)

Človeka stvoril Boh. Ma žiť tak, aby čo najviac pripodobňoval Bohu, môže byť
spasený skrze  Ježiša Krista,  avšak sa človek dá  rýchlo zlákať  diablom,  ma
radšej  svetsky  život   a  nechce  sa  mu  kráčať  úzkou  cestou,  je  zavalený
svetskými vecami a problémami ako je práca, škola a je uponáhľaný a nevie s
tym prestať.
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