
Inštalácia zb. farárky Mgr. Emílie Velebírovej – Koceľovce – 15.8.2020  

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

Rímskym 1, 16  

16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu ...  

Milá sestra farárka, Miluška, dôstojný brat biskup,  milé oltárne sestry a bratia, vzácni hostia z CZ Bardejov, 

drahé sestry a bratia v Pánovi!  

 Počas môjho trojročného pôsobenia v pozícii seniora Gemerského seniorátu je to štvrtá inštalácia 

zborovej farárky, ktorú mám česť dnes, konkrétne na pôde tohto koceľovského cirkevného zboru, zrealizovať. 

Je zaujímavé, že zakaždým sa doteraz jednalo o spolusestru v službe, nikdy zatiaľ nie o spolubrata, i keď i na 

tom sa postupne pracuje       Veľmi sa z dnešného dňa a tejto slávnosti teším. Mám radosť, Miluška, že ste sa 

so svojim manželom Jankom a synom Janíkom, rozhodli z Gemera rýchlo nezdupkať, ale ostať tu a pôsobiť 

tu. Viem si totiž celkom dobre predstaviť, že všetko to mohlo byť aj celkom ináč. Sám si spomínam, keď sme 

s manželkou pred 19 rokmi prišli slúžiť do tohto kraja a zavítali k nám po čase rodáci z môjho rodného 

marhaňského  cirkevného zboru, bolo to skôr o ľutovaní, kde sme sa to dostali, prečo práve my sme sa sem 

museli dostať a že by sme sa mali snažiť radšej čím skôr odtiaľ utekať. Priznám sa, to ľutovanie 

a povzbudzovanie k rýchlemu zutekaniu, hneď keď sa to bude dať a bude to možné,  nám vtedy veľmi 

nepomohli, pretože my sme nikam utekať nechceli. To, čo sme potrebovali, nebolo ľutovanie, ale skôr 

povzbudenie, aby sme i v tomto prostredí verne konali dielo na Božiu slávu a boli vernými svedkami 

a vyznávačmi nášho Pána Ježiša.  

 A preto, dnes by som chcel najmä tvojich rodákov, sestry a bratov z Bardejova a Rokytova, z východu, 

povzbudiť k tomu, aby sestru farárku Milušku neľutovali, kde to skončila a prečo práve ona a prečo práve tu. 

My, farári, nepotrebujeme ľútosť. Skôr potrebujeme vaše žehnanie. To, aby ste nás niesli na modlitbách 

a podporovali nás v tom, aby sme boli vernými služobníkmi tam, kam nás Pán cirkvi poslal a postavil. To, čo 

dnes sestra farárka potrebuje počuť, je práve toto. Slová povzbudenia, slová podpory, nie slová ľútosti.  

 Milá sestra farárka Miluška, svojim rozhodnutím nechať sa zvoliť za zborovú farárku v tomto 

koceľovskom cirkevnom zbore, si preukázala jedno. To, čo niekedy dávno pred tebou preukázal aj samotný 

apoštol Pavol, vyznanie ktorého som v úvode prečítal. Preukázala si to, že ani ty sa nehanbíš. Nehanbíš sa za 

tento cirkevný zbor, nehanbíš sa za týchto ľudí, nehanbíš sa za Gemerský seniorát, a snáď ani za nás, tvojich 

kolegov a kamarátov. Nehanbila si sa dať sa zvoliť za zborovú farárku v regióne, ktorý nie je lukratívnym 

miestom pre farárov. Miestom, kam by sa všetci duchovní s radosťou hrnuli.  

 Nehanbiť sa ... to nie je úplne samozrejmá a automatická reakcia. Apoštol Pavol ju vyslovil po tom, 

ako si toho pre Krista dosť vytrpel. Pre Krista, pre zvestovanie Krista a hlásanie evanjelia bol uväznený 

v meste Filipis. Kvôli tomu istému ho vyhnali z Tesaloník, v tajnosti ho vyviedli z Bereje, vysmiali ho 

v Aténach, za blázna ho považovali v Korinte a v Galácii ho dokonca kameňovali ... I napriek všetkému 

spomínanému Pavol stále túžil zvestovať evanjelium v Ríme, ktorý bol centrom vtedajšej politickej moci 

a pohanského náboženstva. Výsmech, kritika, odmietanie, ba dokonca ani fyzické prenasledovanie ho 

nezbavili odvahy. Práve naopak! On namiesto toho vyznáva: Nehanbím sa za evanjelium (Kristovo): lebo 

mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu ...  

 Milá sestra farárka, milá Miluška, pevne verím, že počas tvojej farárskej a kazateľskej služby v tomto 

cirkevnom zbore má pre teba Pán Boh pripraveného množstvo svojho požehnania. Avšak ako starší v službe 

viem, že môže prísť aj to iné: nepochopenie, posmešky, odmietanie, zatvrdení a ľahostajní ľudia ... To všetko 

vie človeka kvalitne oberať o vnútornú silu, chuť, zápal, vášeň a nasadenie. To všetko dokáže človeka pekne 

znechutiť, navodiť stav frustrácie, neúspechu, sklamania, ba dokonca až určitej neužitočnosti a nepotrebnosti. 



Človeka začnú prepadávať kadejaké, nie práve najlepšie myšlienky a úvahy. Začína sa ľutovať, začína 

pochybovať či spravil dobre, či sa rozhodol dobre, či je správnym človekom na správnom mieste ...  

 I apoštol Pavol bol len človek z mäsa a kostí, ktorý po tom všetkom, čo počas svojej misijnej služby 

zakúšal, podľa mňa prežíval rovnaké stavy a frustráciu. No vo svojom živote smel spoznať aj niečo iné: 

skutočnú silu (dynamis), ktorá mu vždy nanovo pomohla vstať, ísť ďalej, nerezignovať a nevzdávať sa. Tou 

silou „dynamis“ pre neho bolo evanjelium. Áno, tá dobrá správa o tom, že Boh tak miloval svet, že svojho 

jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Áno, tá dobrá správa 

o tom, že Bohu na nás záleží. Tá dobrá správa o tom, že Boh nás má rád a chce, aby sme raz i my boli tam, 

kde je On teraz: v sláve večnosti.  

 Apoštol Pavol miloval Krista a miloval aj tých, ktorým Krista kázal. Dobre vedel, že nebo je dostatočné 

veľké pre všetkých. Rovnako dobre vedel, že Božia láska, milosť, odpustenie a prijatie je tu pre každého, kto 

je ochotný tomu veriť.  A preto bojoval za každého jedného. Vždy vtedy, keď už možno nevládal, keď ho 

vyháňali, bičovali, kameňovali, či vysmievali, pre neho bola pravda a ponuka Kristovho evanjelia mocou – 

dynamis. Evanjelium pre neho bolo akoby dynamitom, rozbuškou, ktorá vždy nanovo naštartovala proces 

kázania, zvestovania, pozývania, oslovovania, prinášania ponuky spásy. 

 Milá sestra farárka, milá Miluška. Dnes si i ty pozvaná k tomu, aby si Krista milovala a milovala aj 

tých, ku ktorým ťa On poslal a ktorým máš Krista zvestovať – predovšetkým ľudí, žijúcich v obciach, ktoré 

patria do tohto koceľovského cirkevného zboru, ale aj do cirkevného zboru Roštár, ktorý administruješ: 

Koceľovce, Markuška, Slavoška, Hanková, Brdárka, Roštár a Petrovo. Dnes si pozvaná k tomu, aby si láska 

nepreukazovala len tým, ktorí sa k cirkvi hlásia, ale k všetkým, ktorých ti Pán posiela do cesty. Pretože i Božia 

láska je tu pre všetkých. Dnes sa i tebe Kristovo evanjelium ponúka ako dynamis – ako rozbuška, ktorá i v tebe 

chce deň čo deň naštartovať proces vernej služby a zvestovania ponuky Božej záchrany a spásy.  

 Láska však musí ísť z obidvoch strán. A preto dnes sa chcem obrátiť aj na vás, milí veriaci 

z koceľovského a roštárskeho cirkevného zboru. I vy preukazujte lásku a úctu voči svojej zvolenej zborovej 

farárke. Určite ju bude potrebovať a bude vám za ňu vďačná. Farár potrebuje cítiť a vedieť, že ľudia, ktorým 

káže, ku ktorým ide, s ktorými pracuje, ho majú radi. A preto: nebuďte skúpi na lásku! Nebuďte skúpi na 

prejavy a dôkazy lásky!  

 Budem teraz možno trocha osobnejší, ale s týmto cirkevným zborom som si prešiel istú časť svojej 

seniorskej cesty. Najmä tak, keď som rozmýšľal, čo ďalej robiť po odchode tvojho predchodcu na dôchodok, 

milá sestra farárka. Koho osloviť, aby tu prišiel slúžiť. Ako to spraviť, aby celá táto, ako ju voláme „trumanová 

dolina“ neostala bez farára. Bolo potrebné dať do poriadku najmä farský príbytok, aby spĺňal aspoň základné 

štandardy dnešného bývania. Bolo treba zrealizovať viacero ďalších vecí s tým spojených, aby tu potenciálny 

farár bol aspoň trošku motivovaný ostať, žiť tu a slúžiť tu. Pevne verím, že moju snahu i kroky, ktoré sme 

následne spolu s br. seniorátnym dozorcom vykonali, boli Pánom Bohom vedené, usmerňované a riadené. 

Verím, že takáto bola Božia vôľa s tebou, Miluška, i s týmto cirkevným zborom. Že všetko bolo akurát 

správne a dobre načasované, aby sme sa dnes mohli tešiť z dnešného dňa a ďakovať Bohu zaň. Tak, aby to 

bolo na dobro tebe, pre dobro tvojej rodiny, pre dobro tohto cirkevného zboru i na slávu Pána Boha.  

Nehanbím sa za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu ... 

Milá sestra farárka, milá Miluška, toto vyznanie apoštola Pavla ťa svojim spôsobom sprevádza po ceste života. 

Ono ti prvýkrát zaznelo pri tvojej konfirmácii ako text tvojho osobného konfirmačného požehnania. Ono 

naštartovalo proces byť nielen poslucháčom, ale aj zvestovateľom a kazateľom evanjelia. Dnes, keď za krátku 

chvíľku budeš inštalovaná za zborovú farárku v tomto cirkevnom zbore, si si toto Pavlovo vyznanie zvolila 

ako motto, heslo pre túto milú slávnosť. Preto som po týchto slovách siahol aj ja. A prajem ti, aby tak ako ťa 

ony sprevádzali, ovplyvňovali a posilňovali doteraz, aby ťa takto mocne viedli a sprevádzali aj naďalej. Nech 

ťa Pán Boh mocne vedie, žehná a sprevádza! Amen.  


