
Korene – čítanie Písma – viera – skutky 

(dojmy z februárového spoločenstva mužov) 

 

Odporúčam vám všetkým, milí čitatelia, preštudovať si kázňový úvod výročnej správy br. 

farára Eľka za rok 2018 (nájdete ju na tejto webovej stránke v linku nižšie). Text je silným 

posolstvom po bezmála 20 rokoch vernej služby odchádzajúceho duchovného pastiera svojmu 

zboru. Neostýcham sa ho porovnať s Pavlovým 1. listom Korintským, ktorý je aj biblickým 

základom toho, čo chce br. Ivan Eľko na priestore dvoch husto písaných strán vyjadriť. Ide 

mu o odkaz, že pre nás, veriacich nemá byť podstatná osoba farára. Farár je len služobníkom. 

Služobník je raz tu, raz tam. Jedine Pán Ježiš je ten, ktorý má byť stále v nás, nech sme 

kdekoľvek. Dnes už generálny biskup Ivan Eľko nás v texte prosí, aby sme zostali pevnými 

vo viere a ešte horlivejšími v službe aj po jeho odchode z Nitry. Snažme sa tento jeho odkaz 

napĺňať. 

 

Je výborné, že už máme prvé príklady toho, že sa nám to trochu aj darí. V úvode spoločenstva 

mužov, ktoré sa neprestalo schádzať ani po odchode br. Eľka, nás br. Milan Zmeko 

nasmeroval k duchovnému posolstvu farárskej správy. Autor tohto článku v rámci pravidelnej 

témy našich spoločenstiev, v ktorej si pripomíname, čo nás od nášho ostatného stretnutia 

najviac potešilo, vyjadril veľkú radosť z dvoch nedávnych ekumenických večerov. Konali sa 

počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Nitre. V minulosti bol iniciátorom týchto 

priateľských, požehnaných chvíľ Ivan Eľko. Teraz mu to nové povinnosti nedovolili. 

Spoločné modlitebné večery sa ale predsa konali a boli veľmi pekne navštívené. 

 

Ich organizácie sa chopili Tomáš Pružinec z rímskokatolíckej cirkvi a Tamáš Ficzere 

z Reformovanej kresťanskej cirkvi. Horliví služobníci prebrali štafetu od Ivana Eľka. Pán 

Ježiš v našom strede zostal, len ľudia sa obmenili. Duchovný úvod spoločenstva mužov som 

zakončil tými veršami z 1. listu Korintským, ktorými sa začína už spomínaná farárska správa 

(použil som ekumenický preklad):„Veď ktože je Apollo? A kto je Pavol? Služobníci, skrze 

ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán a tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo 

polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa 

a Božia stavba.“ 

 

Voľba ekumenického prekladu nebola náhodná. Našimi hosťami na prvom tohtoročnom 

stretnutí spoločenstva mužov boli Štefan (syn) a Tomáš (vnuk) vyše polstoročia v Nitre 

pôsobiaceho Štefana Berecza st. – farára Reformovanej kresťanskej cirkvi. Naše cirkvi 

zdieľali viac ako 50 rokov reformovaný chrám na ulici Fr. Mojtu v Nitre. Štefan Berecz starší 

pochádzal z Maďarska. Svoje deti viedol k úcte k materinskej reči a vychovával ich vo viere 

v Pána Ježiša. Spolu s manželkou vedeli, že deti potrebujú čo najviac poznania. Umožnili im 

naučiť sa cudzie jazyky a navštevovať aj iné kresťanské spoločenstvá. Tu do seba nasávali 

duchovno v celej jeho škále, vrátane cirkevnej hudby. Tomáš Berecz – hoci technického 

vzdelania, je okrem iného aj talentovaným organistom nitrianskeho reformovaného zboru. Na 

našom organe zahral na začiatku stretnutia dve skladby: Joe Hisaishi – Always with me a J.S. 

Bach – Menuet č. 3 z knižočky skladieb pre A.M. Bachovú.  

 

Obaja naši hostia sa zhodli v tom, že korene – predkovia a prostredie, v ktorom človek 

vyrastá, sú veľmi dôležité pre ďalší život vo viere. Štefan zdôraznil silný odkaz jeho starej 

mamy zo smrteľnej postele – čítajte Písmo sväté každý deň. Ak máte málo času, aspoň jeden 

veršík si určite prečítajte (jednoznačné posolstvo úprimne veriacej ženy svojim potomkom). 

Priznal sa, že ľudia, s ktorými komunikuje, veľmi často spoznajú, že je veriacim človekom. 



Dokonca i podľa toho, že má na očiach úsmev – jeden zo znakov radostného kresťana. 

Zdôraznil, že okrem viery sú dôležité aj skutky človeka – to, ako ho vníma okolie. 

 

To sú silné misijné odkazy. Jemu najbližší veršík Písma pochádza z kázne na hore (Mt, 7,12): 

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte i vy im...“ Syn Tomáš s posolstvom svojho 

otca plne súhlasil. Spomínal na svoje prvé stretnutia s našim cirkevným zborom a priznal, že 

veľký vplyv na jeho duchovný rast mal br. farár Eľko. Veľmi si cení chvíle, prežité 

v detských a mládežníckych táboroch, organizovaných evanjelickým cirkevným zborom. 

Dôkazom našej ekumenickej spolupráce je i to, že Tomáš okrem funkcie organistu 

v reformovanom zbore pracuje aj so skupinou nitrianskeho evanjelického dorastu. Citát 

z Písma, ktorým sa rád necháva viesť, nachádzame v Matúšovom evanjeliu (opäť kázeň na 

hore - 7,7): “Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám“.  

 

S hosťami Štefanom a Tomášom Bereczovcami sme prežili požehnané chvíle bratského 

zdieľania sa. Ukončili sme ich Modlitbou Pánovou, odriekanou každým v jeho materinskom 

jazyku. Tomáš na záver rozozvučal píšťaly nášho organu skladbou J. S. Bacha – Sonátou e-

mol, 3. časťou Andate, BWV 1034.  

 

Tešíme z každého brata, ktorý naše spoločenstvo navštívi. Neváhajte a príďte medzi nás, 

všetci ste srdečne vítaní!           

 

Ján Huba 

zborový dozorca 

 


