
 Inštalácia zb. farárky – Chyžné – 4.5.2019  

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! 

Amen.  

Izaiáš 41,10  

10 Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, 

posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou 

pravicou. 

Milá sestra farárka, drahí domáci viery, bratia a sestry v Pánovi!  

 Mám za to, že pre každý cirkevný zbor je to veľká chvíľa, keď 

jeho farár / farárka je slávnostne uvedený do úradu zborového, riadne 

zvoleného farára, či farárky. Tak je tomu dnes i v tomto bohumilom 

chyžnianskom cirkevnom zbore. Iste, ty sestra farárka v tomto 

cirkevnom zbore už nie si žiaden nováčik. Práve naopak! Máš tu 

odslúžený už nejaký ten „piatok“. Vieš dobre, do čoho ideš. Poznáš 

okolnosti, súvislosti a vzťahy. Uvedomuješ si pozitíva, vidíš však 

i negatíva. Predsa len : napriek všetkému dobrému a možno aj menej 

dobrému si sa v tomto CZ dala zvoliť a prevzala na seba záväzok. 

Z tohto tvojho rozhodnutia sa ja osobne veľmi teším. Mám ako senior 

GES radosť, že sa v tomto senioráte duchovní nechávajú voliť. Tým 

preukazujú ochotu a dobrú vôľu ostať tu, slúžiť a pôsobiť tu a neutekať 

odtiaľ za krajšími, lepšími či výhodnejšími  vyhliadkami, možnosťami 

a perspektívami, možno solventnejšími zbormi. Bratia a sestry, vnímam 

to ako obrovský prejav Božej milosti s nami a Božieho požehnania nad 

nami.  

Túto tvoju doterajšiu cestu a pôsobenie v tomto chyžnianskom 

cirkevnom zbore by som si dovolil ilustrovať na vzťahu dvoch ľudí. 

Dnes je to napokon dosť bežné a rozšírené, i keď dalo by sa diskutovať, 

či je to v poriadku, ale o to teraz nejde. No tak či onak, stretávame sa 

s tým v spoločnosti čím ďalej, tým častejšie.  Najprv sa tí dvaja 
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poznávajú, žijú spolu, niektorí už majú aj spoločné deti, no stále je to 

nažívanie iba ako druha a družky. Bez oficiálnych záväzkov. Je to 

voľné spolunažívanie. Tá voľnosť spočíva v tom, že tak jeden ako aj 

druhý môže svojim spôsobom z takéhoto zväzku hocikedy veľmi 

pohodlne vycúvať. Zrazu však nastane moment, príde nejaký impulz, 

nastane ten čas, keď svoj vzťah chcú pretaviť na vyšší level. Obidvaja 

to tak cítia. Majú sa radi a túto lásku si chcú vyznať tak pred sebou ako 

aj pred Pánom Bohom a pred celým svetom. Už viac nechcú žiť iba ako 

druh a družka, bez oficiálnych záväzkov, každý s iným menom. Chcú 

byť jedným telom tak pred Bohom ako aj pred ľuďmi. Ďalej chcú žiť už 

ako manžel a manželka. Túžia prevziať aj oficiálnu zodpovednosť za 

svoj vzťah.  

 Myslím, že niečo podobné sa dnes deje v tvojom vzťahu, milá 

sestra farárka,  s týmto cirkevným zborom, a najmä s bratmi a sestrami, 

ktorí sú jeho členmi. Áno, inštalácia zborového farára, to je akoby 

určitá duchovná forma manželstva medzi farárom / farárkou a jeho / jej 

cirkevným zborom. Po viacerých rokoch vzájomného fungovania 

a spoznávania svoj vzťah chcete i vy pretaviť na vyšší level. I ty i tento 

zbor to totiž tak cítite. Ty, sestra farárka, máš rada veriacich tohto 

cirkevného zboru. A vy, milí veriaci, zas máte radi svoju pani farárku. 

Ty, sestra farárka, chceš vo svojom inštalačnom sľube vyjadriť ochotu 

prevziať úrad zborovej farárky v tomto CZ. Chceš celkom slobodne 

sľubovať, že tento úrad budeš zastávať svedomito so všetkými jeho 

povinnosťami. Budeš sľubovať pravdivé a úprimné zvestovanie slova 

Božieho v duchu našej ECAV, prisluhovanie sviatosti podľa 

ustanovenia Pána Ježiša Krista, dbanie na Cirkevnú ústavu a platné 

poriadky našej cirkvi, aby si sa zo všetkého s čistým svedomím mohla 

zodpovedať pred Bohom i pred ľuďmi. Toto bude dnes vyjadrením 

tvojej lásky a vernosti k týmto sestrám a bratom. Vy, drahí veriaci tohto 

CZ, na druhej strane, zas na oplátku potvrdíte svoju lásku a vernosť 

k sestre farárke svojou ochotou a pripravenosťou postarať sa o ňu, stáť 

si za ňou a rešpektovať ju ako duchovnú autoritu.  



 Ako motto svojho inštalačného oznámenia si si, milá Milka, 

zvolila slová, ktoré Hospodin dáva ako zasľúbenie svojmu služobníkovi 

– prorokovi Izaiášovi, a prostredníctvom neho v podstate celému 

Izraelu: 10 Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj 

Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou 

pravicou. Na krátkom priestore sa tu nachádza množstvo povzbudenia, 

zasľúbenia i posilnenia od Toho, ktorý je aj tvojim Bohom. Od Toho, 

ktorý i teba povolal do svojej služby. Od Toho, ktorý sa k tebe pri 

tvojom krste priznal ako k svojej dcére, pri tvojej ordinácii sa k tebe 

priznal ako k svojej služobnici a doteraz sa k tebe mocne priznáva. I po 

tvojej inštalácii za zborovú farárku v tomto cirkevnom zbore sa k tebe 

túži naďalej priznávať.  

 Z historického hľadiska je azda dobre vedieť, v akom čase 

Hospodin vyslovuje tieto slová zasľúbenia. Prorokovi Izaiášovi 

a celému izraelskému národu zaznievajú v čase, keď je Boží vyvolený 

ľud v babylonskom zajatí. Izrael prežíval počas tohto zajatia neustálu 

úzkosť. Ako ťarcha na neho doliehala jeho vina ako aj 

bezvýchodiskovosť danej situácie a postavenia. A preto svojmu ľudu 

Hospodin oznamuje : Neboj sa! Izrael nemusí mať strach z minulosti, 

pretože Hospodin mu odpustil. Nemusí sa báť prítomnosti ani 

budúcnosti, pretože je s ním Hospodin, jeho Vykupiteľ a Kráľ. On je 

verný. Svoj ľud neopustí. Naopak! Vždy mu bude pevnou oporou.  

 Bratia a sestry, prečo tento historický kontext spomínam? Ešte 

donedávna platilo, a žiaľ, pri niektorých táto predstava žije až doposiaľ, 

že na Gemer farári chodili, resp. chodia za trest. Nie málo je tých, ktorí 

tento seniorát vnímajú ako určitú formu zajatia vo svojej službe. 

A preto viacero bolo takých, ktorí si počas môjho takmer 18 ročného 

pôsobenia v tomto senioráte, rýchlo balilo kufre a utekalo odtiaľ kade 

ľahšie pri prvej príležitosti. Podľa svojich predstáv zrejme utekali zo 

zajatia do slobody. Len či ju aj našli...? I keď pre mňa je takéto 

nazeranie na službu na Gemeri absolútne cudzie a neprijateľné, predsa 
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len, i keby to tak bolo, Pán Boh je so svojim ľudom prítomný aj počas 

zajatia, ako to vyplýva z dnešných prečítaných biblických slov. On sa 

o svoj ľud neprestal starať a zaujímať. Nezavrhol ho. Naopak! Potvrdil 

pri ňom svoje vyvolenie. Nevyvolil si ho však len tak, pre parádu. On si 

svoj ľud izraelský, On si rovnako tak aj svoj ľud gemerský vyvolil 

preto, aby nás všetkých poveril konkrétnou úlohou a službou : 

v poslušnosti voči Hospodinovi ísť a svedčiť, činiť Mu učeníkmi všetky 

národy, krstiac ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich 

zachovávať všetko, čokoľvek nám On prikázal (Mt 28).   

 Drahá Milka, tento Boh, tvoj dobrý nebeský Otec, si ťa dnes 

vyvoľuje do služby zborovej farárky v tomto cirkevnom zbore. 

Deklaruje svoju vernosť, blízkosť i pomoc pri tebe a v tvojej službe. 

Chce ti byť oporou, tak v osobnom živote ako aj v tvojej službe. No 

predovšetkým tebe  osobne dnes dáva zasľúbenie : Neboj sa, veď som s 

tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh ... Áno, človek keď sa okolo 

seba porozhliadne a vidí množstvo tej práce, ktorú treba vykonať, či už 

na poli materiálnom, ale hlavne na tom duchovnom, môže sa veľmi 

rýchlo vyľakať. Pravdu má náš Pán a Spasiteľ, ktorý vyznáva : Žatvy je 

síce mnoho, ale služobníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal 

služobníkov na svoju žatvu!    

Vy, milí veriaci CZ Chyžné, už prosiť nemusíte. Vaše modlitby 

boli vypočuté. Teraz Pánu Bohu ďakujte, že sa o vás po duchovnej 

stránke  prostredníctvom sestry farárky dobre postaral, stará a chce sa 

starať i naďalej.  Ďakujte Mu, že vaše modlitby vypočul. A ty sestra 

farárka, neobzeraj sa vystrašene okolo seba! Naopak! Svoj pohľad vždy 

smeruj na Toho, ktorý ti až doteraz pomáhal, viedol ťa po svojich 

cestách a priznával sa k tvojej službe. Veď On je aj tvoj Boh a myslí to 

s tebou dobre. A preto si ako za svoje zober žalmistove slová : 

Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina 

moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť tvojej nohe, tvoj 

ochranca nedrieme. Nie nedrieme a nespí ochranca Izraela.  



 ... posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram 

spravodlivou pravicou. Áno, v návale povinností človeku môže dôjsť 

rýchlo dych. Každý jeden z nás potrebuje akýsi externý zdroj energie, 

aby mohol zvládnuť všetko, čo je na neho naložené. No zároveň je tu 

nebezpečenstvo, že to posilnenie bude človek hľadať na nesprávnych 

miestach. Ty, milá Milka, silu pre svoju službu hľadaj pri Tom, kto sám 

ti tú silu a posilnenie zasľubuje. A rovnako tak pomoc a podporu. Iste, 

Pán Boh rád pomáha a podporuje nás aj prostredníctvom ľudí. No dnes 

ťa sám Hospodin pozýva k tomu, aby si tak pomoc ako aj podporu 

hľadala predovšetkým v Jeho spravodlivej a všemohúcej pravici.  

 Pravica – pravá ruka – je symbolickým označením Božej 

všemohúcej sily a moci. Pán Boh túto svoju moc nezneužíva, ale 

využíva ju na konanie a presadzovanie spravodlivosti.  Osobne v tom 

vidím jednu paralelu. Voľbou v cirkevnom zbore, i ty, sestra farárka 

dostávaš konkrétne kompetencie a právomoci. Nikdy ich však nezneuži! 

Tak ako ani Pán Boh svoju moc nikdy nezneužíva. Naopak! On ju 

využíva pre naše dobro, pre našu spásu, lebo tak je to v Jeho očiach 

spravodlivé. Nech je toto tou najväčšou motiváciou aj pre tvoje 

konanie, pôsobenie a službu v tomto CZ! Dovoľ Hospodinovi, aby ťa 

posilňoval! A potom i ty budeš môcť posilňovať tých, ktorí ti boli 

Pánom cirkvi zverení. Dovoľ Mu tiež, aby ti pomáhal. Potom i ty budeš 

môcť byť nápomocná, lebo Duch Boží bude s tebou. Nechaj sa 

Hospodinom podopierať! On nech je pre teba oporným bodom, ktorý 

nesklame! A potom sa i ty staneš oporou pre tých, ku ktorým si poslaná. 

Oporou skrze svoje slová, kázne, skutky i celkové svedectvo tvojho 

života.  

 10 Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj 

Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou 

pravicou. Pán cirkvi nech ti mocne žehná! Amen.                     

     Mgr. Rado Gdovin, senior GES 
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