
Zamyslenia na týždeň po 1. nedeli po Svätej Trojici 
 

Štvrtok 7. júna 2018 

130. výročie narodenia Samuela Štefana Osuského 

Piesne: ES č. 280, 283 

Text: Tit 2, 1. 2. 7. 

„1Ty však hovor, ako sa patrí na zdravé učenie: 2Starší mužovia nech sú striezliví, čestní, 

mierni, zdraví vo viere, láske a trpezlivosti; 7Dávaj (im) seba za vzor dobrých skutkov; v 

učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť,“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Apoštol Pavel pripomína Títovi, že ho zanechal na Kréte, aby tam dokončil misijné dielo. 

Vyzýva ho, aby viedol rozhodný boj proti bludom a stanovil podmienky pre toho, kto sa má 

stať biskupom a presbyterom. Zároveň na neho apeluje, aby všetky rady a poučenia založil na 

zdravom učení: „Ty však hovor, ako sa patrí na zdravé učenie.“ Podobne napomínal aj 

Timotea: „Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je 

v Kristovi Ježišovi.“ (2Tim 1, 13) Z Pavlových slov vidno, ako mu záležalo na Títovi 

i Timoteovi. Spájalo ich vedomie spoločnej úlohy – šíriť zdravé učenie evanjelia. Aj naši 

evanjelickí predkovia si boli vedomí tejto úlohy. Jedným z nich bol biskup a profesor Samuel 

Štefan Osuský. Patril medzi ústredné postavy našej cirkvi v 20. storočí. Bol osobnosťou 

s mimoriadne širokým myšlienkovým záberom a tvorbou. Veľkou mierou sa zaslúžil 

o formovanie evanjelického vysokého školstva po vzniku Slovenskej ev. a. v. teologickej 

akadémie roku 1919, predchodkyne Teologickej vysokej školy a Evanjelickej bohosloveckej 

fakulty. Aj takým spôsobom podporoval a šíril zdravé učenie. Harmonicky sa v ňom 

integrovali viaceré činnosti: farára, biskupa, pedagóga, vedca. V jeho profesionálnom 

pôsobení sa spájala najmä filozofia s teológiou. Filozofia sa podľa neho často pohybuje na 

okraji viery a, na druhej strane, nejeden náboženský prejav je už filozofický. V oboch 

prípadoch ide o riešenie základných otázok, len k odpovediam sa dostáva každá inak: 

filozofia z predpokladov rozumu, teológia z princípov viery. Dodnes oceňujeme Osuského 

spôsob využívania filozofie v teologickom myslení. Medzi biblickou vierou a dobrou 

filozofiou nevidel rozpor, ale viere dával prednosť. V diele Bráň pravdu napísal, že 

„kresťanstvo v jeho Ježišovej, čiže biblickej čistote je najlepšie náboženstvo na svete.“ 

Duchovné i bádateľské úsilie Osuského sa rozvíjalo v súlade s ideou slúžiť cirkvi a národu, 

poukazovať na všetko ušľachtilé snaženie predošlých generácií a na využitie jeho výsledkov 



v živote. Bol filozof, ale pritom sa držal zdravého učenia reformácie, takže vo svojom 

pôsobení napĺňal Pavlove slová: „Ty však hovor, ako sa prtí na zdravé učenie. Dávaj seba za 

vzor dobrých skutkov; v učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť.“ Samuel Štefan Osuský 

tak činil k cti a chvále Božej. Amen. 

 

Modlitba: 

Pane, s prorokom Samuelom k Tebe pokorne voláme: Hovor, Pane, lebo Tvoj služobník 

počúva. Len Tvoje slovo nás osvecuje, posväcuje a vyučuje, ako máme hovoriť, svedčiť, 

slúžiť. Nech Tvoje slovo je útechou našej duši, nech slúži na nápravu nášho života, aby bol na 

Tvoju chválu. Amen. 

Doc. ThDr. Peter Gažík, evanjelický a. v. farár, vedúci Katedry cirkevných dejín na 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 


