
Sobota 16. septembra 2017 

150. výročie otvorenia Evanjelického gymnázia v Revúcej 

Piesne: ES č. 374, 644 

Text: J 8, 31 

„I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Dňa 16. septembra 1862 v revúckom evanjelickom chráme slávnostne otvorili prvé slovenské 

evanjelické gymnázium, čo bolo prvým veľkým úspechom slovenského školstva. Toto 

gymnázium otváralo bránu za prítomnosti šiestich štúrovcov. Spomeniem aspoň dvoch: Š. M. 

Daxner a Ľ. A. Reuss. Gymnázium bolo až do roku 1918 jedinou úplnou strednou školou v  

histórii Slovákov, na ktorej sa vyučovalo a maturovalo v slovenskom jazyku. Na gymnáziu 

pôsobili významní profesori, ktorí zostavovali a vydávali slovenské učebnice a metodické 

príručky. Každú nedeľu všetci študenti spoločne s profesormi chodili na služby Božie, kde sa 

počúvaním slova Božieho utvrdzovali vo viere v Pána Boha. Už na začiatku Evanjelia podľa 

Jána je napísané „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ním 

povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ Začiatok Biblie to potvrdzuje. Je 

tam síce reč o stvorení neba a zeme, ale to všetko je neforemné, beztvárne a pusté. Krása, 

zmysel, kvalita prichádza až vtedy, keď zaznie Božie slovo. S Božím slovom prichádza život, 

ktorý dostáva podobu a zmysel. Kde je slovo, tam vzniká rozhovor, dialóg medzi Stvoriteľom 

a Jeho stvorením, ktorý nezanikol a postupom času sa zhmotnil: Slovo stalo sa telom. Ježiš 

svojím slovom robil divy, povzbudzoval tých, ktorí na Jeho slovo prišli k Nemu, uverili Jeho 

slovu, niesli a odovzdávali ho ďalej. Na Jeho slovo sa stali Jeho učeníkmi a potom apoštolmi. 

Lebo Kristovo slovo nielen povoláva, ale aj posiela. Božie slovo je predpokladom viery, lebo 

je to slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Kritické obdobie pre človeka nastáva, keď zostane 

bez slova, alebo keď človek toto slovo deformuje podľa svojich predstáv. Aj vtedy, keď 

zostáva k nemu ľahostajný alebo mu odporuje. Aj my sme boli oslovení Božím slovom pri 

krste, a keď sme sa tomu slovu poddali, stali sme si do jeho služby. To je naše hlavné 

poslanie: konať službu slova. Len mocou slova môžeme byť úspešnými nástrojmi Božími. 

Ježiš hovorí: „... ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane 

sa vám. ... budete prinášať veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15, 7 − 8) Prvé 

slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej nielen vzdelávalo v rodnej reči, ale 

predovšetkým mravno-kresťansky vychovávalo svojich študentov. Amen. 

 

Modlitba:  

Trojjediný Bože, my dnes slávime Ťa, 

Boha Otca svojho, Stvoriteľa sveta,− 

Ty raz postavíš nás tam, pred trónom večným, 

my dnes slávime Ťa, hlasom presrdečným. Amen. 
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