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Tradičné hodnoty karpatorusov a ich odraz v homiletickej tradícii
Mukačevskej eparchii v 17. – 18. storočí
Svetlana Šašerina
Аbstrakt
Systém kresťanskej morálky je založený na Dekalógu, ktorý je daný a nemenný. Vzhľadom
na túto danosť možno aj nami skúmaným aspektom a otázkam každodenného života kresťanov
v prostredí byzantskej cirkvi slovanskej tradície pod Karpatmi môžeme bližšie porozumieť pri
dôkladnom štúdiu homiletickej tvorby. Práve v kázňach na nedele a sviatky kňaz ako vzdelanec
miestnej kresťanskej komunity upriamoval pozornosť veriacich na aktuálne javy a situácie, a tak
ponúkal aj príklady pre korektné správanie sa. Zborníky kázní sú preto prakticky jediným
dôveryhodným historickým prameňom, ktorý dokladá vzťah jednoduchých veriacich
k rozličným spoločenským i osobným udalostiam a momentom ich života.
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Homiletická tvorba, najmä výklady a ponaučenia na evanjeliové texty, ktoré sa čítali počas
liturgie, má zrejmý didaktický charakter. Poučiteľné evanjeliá vznikali ako texty určené na
duchovnú prípravu kňazov i jednoduchých veriacich. Prostredníctvom nich sa uskutočňovala
základná katechetická príprava veriacich, ktorí vďaka tejto edukácii mohli pochopiť základné
učenie cirkvi. Výklady a ponaučenia evanjeliových čítaní na nedele a sviatky cirkevného roku
sú v skutku sprievodcom pre každodenný kresťanský život. Učia človeka žiť v systéme tých
hodnôt, ktoré tvoria základ poznania seba samého a svojho miesta v živote spoločnosti. Cirkev
vysvetľuje potrebu zachovávania hodnôt pre svetský i duchovný život, a tak formuje u veriaceho
obraz sveta založený na pravdách Svätého Písma, odráža cirkevnú tradíciu a v miestnom
prostredí buduje hodnotový systém človeka.
Tento výskum je založený na materiáli Uglianskeho poučiteľného evanjelia,1 cyrilskej
rukopisnej pamiatky z prelomu 17. – 18. storočia. Rukopis obsahuje evanjeliové perikopy
Pomenovanie ugliansky sa spája s dvomi rukopisnými cyrilskými pamiatkami. Okrem Uglianskeho
poučného evanjelia sa tým istým prívlastkom označuje aj zborník kázní a neliturgických textov, ktoré tvoria
tzv. Ugliansky zborník Kľúč. Obidva rukopisy údajne boli zviazané do jedného zväzku. V rukopisoch sa
nachádza marginália “Из Угли манастыря книга”. Ugliansky kláštor sa nachádza v Zakarpatskej oblasti
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preložené do miestneho variantu kultúrneho jazyka, ďalej obsahuje ich výklady smerujúce
k ponaučeniam. Uglianske poučiteľné evanjelium je typickou pamiatkou svojho žánru, hoci
treba poznamenať, že text tohto rukopisu sa nezhoduje so žiadnym iným podobným poučiteľným
evanjeliom; ide o špecifickú redakciu textu.2
Rukopisnú knihu v roku 1929 našiel Julián Javorskij v dedine Sokyrnica počas terénneho
výskumu na Podkarpatskej Rusi, ktorý realizoval Zbor pre výskum Slovenska a Podkarpatskej
Rusi pri Slovanskom ústave v Prahe. V súčasnosti sa rukopis nachádza v Oddelení rukopisov
a starých tlačí Národného múzea Českej republiky v Prahe, sign. IX.C.19. Rukopis sa nazýva
podľa Uglianskeho kláštora, v ktorom sa prameň nachádzal a používal, o tom svedčí marginálny
zápis Из Угли монастыря книга. Ugliansky kláštor v 17. – 18. storočí je známy ako posledné
dôležité centrum pravoslávnych kresťanov v podmienkach formujúcej sa reformácie
a rekatolizácie, s ktorou súvisí aj zavedenie cirkevnej únie u veriacich byzantského obradu. Od
roku 1664 sa v kláštore nachádzala katedra pravoslávnych biskupov Joannikija Zejkana, Metoda
Rakoveckého, Jozefa Stojku a Dositea Teodoroviča. V roku 1722 sa proces zjednotenia
pravoslávnej a katolíckej cirkví v Uhorsku skončil zrušením Maramorošskej pravoslávnej
eparchie a biskupskej rezidencie v Uglianskom kláštore a územie eparchie bolo pripojené
k Mukačevskému gréckokatolíckemu biskupstvu. Aj napriek zastaveniu a zákazu činnosti
pravoslávnej eparchie biskup Teodorovič naďalej tajne udeľoval sviatosť kňazstva a vydával
rozličné dekréty až do svojej smrti v roku 1733.
Nepriaznivá situácia zo strany únie sa odrazila aj v literárnej tvorbe, ktorá vznikala v kláštore.
Napríklad v textoch výkladov evanjeliových perikop sa v Uglianskom poučiteľnom evanjeliu
poukazuje na tento zložitý aktuálny stav v cirkvi:
и3 были латиньници весп0лъ и3зъ гре1ки. при єдином уставэ .у\
лэт7 и3 п7 и3 е7 лэт7. и3 на вшит7ком є3дноc была. проскур0ю
слôжи1ли. ма1льженъки слюбиміи5 ма1ли. церемонэи2 є3д8ностайныи5
бы1ли цр7к0в8ныи2. яко то нн7э грек0ве и3 рô1съ. дръжи1мо за
ласкою милого ба7. и нетреба сz tщипа1ти t ўставы
а3пcлъск0й. котораz то устави1ла ст7аz събор8наz а3пcлъскаz

Ukrajiny v okrese Ťačiv a niekedy bol Ugliansky kláštor sídlom pravoslavných biskupov Maramarošskej
eparchie. Podrobnejšie pozri, napriklad, v knihe ŠAŠERINA, S.: Dva uglianske rukopisy ponaučení
a exempiel zo 17. storočia / Две углянские рукописи поучений и притч XVII века. Monumenta ByzantinoSlavica et Latina Slovaciae. Vol. VI. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána
Stanislava SAV, 2019. 656 s.
2 Bližšie o tom pozri ВАШИЧКОВА, С.: Апокрифические мотивы в Углянском учительном
евангелии. In: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. (red.) K. Žeňuchová. Bratislava :
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 165-186; ВАШИЧКОВА,
С.: Углянские рукописи как источник познания карпатской духовной культуры на рубеже XVIIXVIII вв. In Ján Stanislav a slovenská slavistika. (red.) J. Doruľa, P. Žeňuch. Bratislava : Slavistický ústav
Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, VEDA, 2016, s. 41-50; VAŠÍČKOVÁ, S.: Dva rukopisy
z konca 17. storočia z Marmaroša. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 155-164; ŠAŠERINA, S.: Dva
uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia / Две углянские рукописи поучений и притч
XVII века. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VI. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo
SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2019.
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цр7кw+. до скон8ченz свэта2 не бôде знище1на. в8 грецъком и3 в
рôcком зак0нэ милом.
Latiníci [predstavitelia latinského obradu] tvorili s Grékmi [predstaviteľmi
byzantského obradu] spoločenstvo, pričom mali jednotný štatút 485 rokov, vo všetkom
boli jednotní. Mali manželky, s ktorými prisahali, spoločne vysluhovali cirkevné
obrady, ako teraz Gréci a Rus celebruje, lebo sú spolu pre lásku milého Boha. Netreba
sa oddeľovať od apoštolských ustanovení, ktoré ustanovila svätá všeobecná
apoštolská cirkev, lebo ani do konca vekov nebude zničená v gréckom ani ruskom
milovanom zákone.
V inom ponaučení sa zas nachádza kritika luteránov ako zradcov cirkvi, ktorí nie sú poslušní
svätej cirkvi a svojvoľne odstupujú od jej zákona, lebo počúvajú falošné Luterovo učenie:
невэр8ны< людій. которіи5 непослушни це>кви ст7ои2. и3 выступôют7
и€ закону. на своєвлъство. слôхаючи наўки фальшивои5
лютерьскои5.
V iných dobových textoch sa kritika prejavovala oveľa intenzívnejšie. Známy je v tomto
kontexte napríklad Sokyrnický rukopis, v ktorom sa nachádzajú priame invektívy namierené
proti prívržencom zjednotenia.3
тыи священници, которые прияша сатанинскую вѣру през унѣю, за попадѣ, за
чада своя двоякая, за покой и за славу сегосвѣтную краткую, продашася
римъляномъ во всепагубное безуміе ихъ.
Kňazi, ktorí prijali satanskú vieru v únii, cez svoje manželky a deti, za pokoj
a krátkodobú slávu na tomto svete, sa predali Rimanom [predstaviteľom latinského
obradu] do ich ničivého šialenstva.
Rukopisné texty homiletického charakteru odrážajú videnie človeka, ktorý ešte nezabudol
stredoveký spôsob vnímania života a okolitého sveta, jeho duchovný a materiálny rozmer, ale sa
ešte úplne nerealizoval vo formujúcej sa kultúre novoveku, na ktorú mali vplyv rozličné aspekty
reformácie, protireformácie, vynálezu kníhtlače a iné objavy.
Prof. Vendina vo svojom opise axiologického systému stredovekého človeka4 sa sústreďuje
na samotného človeka a jeho svet a spoločnosť, v ktorom má dôležité miesto Boh ako jediná
trvalá hodnota. V homiletickej tvorbe karpatského regiónu vznikajúcej v 17. storočí však už
možno sledovať aj iné, rozvinutejšie vnímanie problematiky duchovnosti a duchovných
a kultúrnych hodnôt. Poukážeme preto najmä na hodnoty spojené s chrámom, cirkvou
a duchovným životom jednoduchého veriaceho byzantského obradu. Ide predovšetkým o vieru,
Bližšie pozri ВАШИЧКОВА, С.: Реакция на процесс латинизации, отраженная в текстах Углянских
рукописей. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. (red.)
Š. Marinčák, P. Žeňuch. Košice – Bratislava : Centrum spirituality Východ- Západ Michala Lacka
v Košiciach – Teologická fakulta Trnavskej univerzity – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017,
s. 153-170.
4 ВЕНДИНА, Т. И.: Средневековый человек в зеркале старославянского языка. Москва : Индрик,
2002, s. 275.
3
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spoločenstvo veriacich (cirkev), ľudského ducha a naplnenie človeka Svätým Duchom najmä
v kontexte s ustanovením o spoločnej modlitbe v chráme, o eschatologických predstavách
človeka a o príchode Krista ako vtelenej Božskej lásky a o modlitbe a poste.
Podľa Liturgického slovníka R. Bergera5 cirkev je spoločenstvom veriacich, ktoré bolo
založené Kristom. Cirkev sa zrodila pri vykupiteľskom obetovaní sa Krista na kríži a v Jeho
vzkriesení, pred ľuďmi bola cirkev ustanovená pri Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, a jej
koniec sa očakáva na konci vekov v podobe nebeského spoločenstva vykúpených. Texty
liturgických modlitieb hovoria o cirkvi ako o božom ľude a o Kristovom tele. V cykle modlitieb
pri krste sa hovorí o cirkvi ako o Kristovej neveste a matke veriacich; krst sa pokladá za druhé
narodenie a premenu človeka na kresťana. Uglianske poučiteľné evanjelium sa v rámci poučenia
na sviatok Nanebovstúpenia Krista k tejto problematike vyjadruje nasledovne:
Любёмо и3 мат7ку свою2 то2 єc цр7ковъ Ст7yю. котра1а наc породи1ла
дх70вне пре€ Кр7ще1ніе Ст70е.
Milujme aj svoju matku, to jest svätú Cirkev, ktorá nás duchovne porodila vo svätom
krste.
Keďže človek sa má stať súčasťou cirkevného spoločenstva, musí sa znovu zrodiť ako nový
človek. Cirkev učí o narodení nového človeka v spoločenstve veriacich z vody a ducha. Človek
sa stáva súčasťou cirkvi vtedy, keď prijíma hodnoty tohto spoločenstva. Tým sa spojuje s cirkvou
ako s matkou, ktorá ho učí, pestuje a vedie k spáse, veď pozemský život je Babylonom
v priamom i prenosnom slova zmysle. Hoci ľudstvo je rozdelené jazykmi a kultúrami, môže sa
spojiť a nájsť svoju spásu vo viere v Krista.
Вавmл0ном называ1ет7сz свётъ, бо2 Вавmлw= значит7 замэша1н8е.
и3 свётъ называ1ет7сz замэша1н8е; бо2 на1 свэтэ в8шелz1кіи2 рёчи
мэша1ют7сz.
Babylonom sa volá svet, pretože Babylon znamená zmätok, chaos, a svet sa nazýva
tak isto, lebo tu sa prelínajú/miešajú rozličné veci.
O ľuďoch na tomto svete zas hovorí takto:
Вётръ ма1ет7 такyю вла1сноc, бо2 вэючи2 tлучает7 пол0ву t д0брого
насёнz t пшени1цэ. Пол0вою называ1ют7сz3 грёшныи2 и3 злы1и2
лю1де, п8шени1цею и3 д0брым8 насён8ем сут7 д0брыи2 и3 побо•ныи2 лю1де.
Vietor má takú vlastnosť, že keď fúka, oddeľuje plevy od zrna pšenice. Plevami sa
nazývajú hriešni a zlí ľudia, pšenicou a dobrým semenom sú dobrí a nábožní ľudia.
Vetrom sa alegoricky nazýva Svätý Duch, tretia Božská osoba, ktorá svojou prítomnosťou
premenúva spoločenstvo veriacich na Cirkev, telo Kristovo. Prítomnosť Svätého Ducha
umožňuje slávenie liturgie, bez Jeho prítomnosti nie je možné zvestovanie, modlitba ani
Eucharistia (Sväté prijímanie). Tu ide o hodnoty, ktoré utvárajú jedinečný príklad identity
BERGER, R.: Liturgický slovník. Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 1999. Transl. Václav Konzal,
Jaroslav Vokoun, Zdeněk Lochovský. Praha : Vyšehrad, 2008.
5
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človeka, ktorý prijíma pravdu viery ako obraz svojho vlastného myslenia. Spoločné predstavy
o dejinách, spoločenstve a kultúre, myslenie v spoločnom jazyku, používanie rovnakých
symbolov a slov je výrazom kultúrnej jednoty. Túto jednotu robí obraz cirkvi, ktorá spája
všetkých bez rozdielu v jazykoch alebo podľa národnosti.
Naplnenie kresťana Svätým Duchom umožňuje veriacim nazývať Boha svojim Otcom a
Pánom. Prítomnosť Svätého Ducha prináša sedem darov:
Сёмъ Да1ровъ Дх7а Ст7го. Дх7ъ прмdрости и3 смы1сла. Дх7ъ Съвёта
и3 крёпости. Дх7ъ видёнія и3 бл7гочcтіа. Дх7ъ Стра1ха Бж7іz.
Sedem darov Ducha Svätého. Duch múdrosti a rozumu. Duch rady a sily. Duch
poznania a nábožnosti. Duch bázne voči Bohu.
Tento úryvok o daroch Ducha pochádza z knihy proroka Izaiáša a číta sa na večierni pred
sviatkom Narodenia Krista a pred prijatím svätosti krstu, teda pred zrodom nového kresťana.
V samotnom dare bázne pred Bohom splýva láska a úcta človeka k človeku, v nej je zmysel
vzájomného pochopenia a úcty. Tieto hodnoty tvoria cirkev ako spoločenstvo, vyjadruje ich aj
stavba chrámu ako miesta pre spoločnú modlitbu.
Cirkev ako chrám (ecclesia) predstavuje spoločenstvo kresťanov, je to miesto spoločného
kontaktu z Bohom. Od počiatku existencie cirkvi sa veriaci zhromažďovali na bohoslužby vo
svojich domoch, od 3. storočia sa začali budovať osobitné stavby určené na tento účel pre celé
spoločenstvo veriacich, kde sa aj pre sviatosť svätého prijímania zriaďovala osobitná miestnosť.
Bazilika ako osobitná architektonická forma sa objavila na začiatku 4. storočia a odvtedy sa pri
stavbe chrámov uplatňovali isté požiadavky. Kresťania nepokladajú chrám za Boží dom, tento
pojem existoval v antike, keď sa verilo, že pohanské božstvo žilo v chráme a ľudia nesmeli vojsť
do chrámu, obetné dary sa preto prinášali na určité miesto, ale nie do chrámu. Lenže Najvyšší
nebýva v domoch, zhotovených rukou, ako hovorí prorok: Nebo je mojím trónom a zem
podnožkou mojich nôh. (Sk. 7:48-49) Aj jeruzalemský chrám za čias Krista nebol miestom
pobytu Boha. A Slovo sa telom stalo (Ján 1:14): v tele vzkrieseného, premeneného Svätým
Duchom Krista sa otvára cesta pre tých, čo idú k Bohu, do chrámu, lebo idú počúvať evanjelium
a zúčastňovať sa na sviatostnej oslave Boha v Cirkvi. Uglianske poučiteľné evanjelium obsahuje
nasledujúci výklad o nevyhnutnosti navštevovania chrámu:
и€ слôханz слова2 бж7его, кто его2 пил8но слôхает7, великій
пожиток7 и3мает7. и3 добродэйство сам собэ чинит7, и1 ты• дш7и
своеи. бôдет7 знати которою дорог0ю будет7 ходи1ти по
ро€каза1нію бж7ію я3къ маеш7 быти тръвалыи въ законэ. и3 сталыи
ў вэрэ я3кь быc сz мэлъ захова1ти проти1вь б7у. и3 бли•нему
своему. и3 каждому чл7ку. так7 ўбогому я3кь и3 богат0му як7
быc мал въ всем памzта1ти. на њны6и2 пришлы3и2 часы њстат7ніи5.
то єc страш8ныи дн7ъ сôдныи.
Z počúvania Božieho slova má veľký úžitok ten, kto ho pilne počúva, a tak sám sebe
aj svojej duši činí dobrý skutok. [Ten] bude vedieť akou cestou podľa Božieho
prikázania treba kráčať, aký treba byť vytrvalý v zákone a stály vo viere, ako treba sa
zachovať voči Bohu a svojmu blízkemu a každému človeku – chudobnému i bohatému.
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Ako treba na všetko pamätať, aj na prichádzajúci posledný deň, teda na strašný súdny
deň.
Základom života jednoduchého veriaceho v 17. storočí bola viera v Boha. Viera v Boha je
predovšetkým osobný vzťah, oddanosť človeka Bohu sa prejavuje v slobodnom súhlase s celou
pravdou, ktorú Boh dáva. Viera je Boží dar, je neskutočná cnosť, ktorá z Boha pochádza a je na
Neho zameraná. Aby sa taká viera mohla v človeku prebudiť, je potrebná pomáhajúca Božia
milosť a vnútorná pomoc Svätého Ducha, ktorý môže umierniť srdce a obrátiť ho k Pánovi, môže
očistiť myseľ a dať pocit šťastia v súhlase s pravdou a vierou v pravdu. Viera a jej každodenný
prejav v dobrých skutkoch sa pokladá za cestu k spáse a večnému životu.
и• бы3 ктоколвекъ и3малъ вэру и3 кrтит7сz сп7сенъ будет. а3
которыи не имает7 вэры3, и3 не кrтит7сz, то њсўжденъ бôдет7.
Keď akýkoľvek človek má vieru a nechá sa pokrstiť, bude spasený. Ten, kto nemá vieru
a nepokrstí sa, bude odsúdený.
Uglianske poučiteľné evanjelium obsahuje aj ponaučenie o viere, v ktorom sa opisujú jej tri
základne cnosti: viera, nádej a láska. Človeku na večný život v očakávaní Božieho súdu nestačí
mať vieru, ale sa má snažiť žiť pozemský život podľa prikázaní. V tejto súvislosti T. Vendina
uvádza, že takým spôsobom sa viera z konfesionálneho pojmu stáva etickým pojmom, na základe
ktorého sa budujú vzťahy medzi ľuďmi. 6 Človek, ktorý má vieru, má aj morálnu silu, cnosť,
schopnosť odlišovať dobré od zlého i vzdorovať zlu.
Прчcтаа Дв7а ма1ла в8 срdцу
сто1пнzми называ1ют7сz.

своем

цн0ты

в8сz1кіи2.

котры1и2

Пе1р8шій Ст0пень е4сть до нб7а. Вёра е3дна1къ ма1емо вёдати, же2
вёрою Само1ю не мо1жет7 чл7къ збавлёнz доступити. тре1ба до
вёры до1бры< ўчи1н8ко+.
[Д]рyгій Сте1пенъ еc до Нб7а, Надёz. бе€ надёи2 не мо1жет7 чл7вкъ
ўгоди1ти Бг7у, а3нЁ збавлён8е доступи1ти надёею е3смо2
збавле1ни.
Тре1тій Ст0пень єc до Нб7а Любо+. бо2 кто3 люб0въ ма1етъ. тот7 в8
Бз7э ме1шкает7. и3 Бъ7 в8 нем ме1шкает7.
Bohorodička vo svojom srdci mala veľa cností, ktoré sa volajú schodmi [do neba].
Prvý schod do neba je viera. Musíme vedieť, že sama viera nepomôže človeku dôjsť
k spáse. Viera vyžaduje dobré skutky.
Druhý schod do neba je nádej. Bez nádeje človek nemôže ulahodiť Bohu, ani
dosiahnuť spásu. Sme spasení v nádeji.
Tretí schod do neba je láska. Lebo kto má lásku, ten prebýva v Bohu aj Boh prebýva
v ňom.
ВЕНДИНА, Т. И.: Средневековый человек в зеркале старославянского языка. Москва : Индрик,
2002, s. 281-282.
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Obsiahly text v rukopise sa venuje láske. Láska je prvou a najväčšou z troch božských cností.
Láska pochádza od Boha, opiera sa o vieru a jej predmetom je svätá Trojica. Cirkev učí
predovšetkým ľúbiť Boha a svojho blížneho viac ako všetko ostatné, pričom blížnym je nielen
blízky v priamom slova zmysle človek, ale aj cudzinec i nepriateľ.
Двоz1каа єc Любw+ зла1z, и3 д0браа. Зла1z любо+ єстъ. коли2 кого2
любимw длz2 богат7ства. же2 в8 не1го п0вныи2 шкатyлы, ком0ры,
њб0ры, стат7ковъ вшелz1ки<: и3 сподэва1емосz що6 t не1го взz1ти.
бо2 така1z Любо+ нестате1чнаz. поки2 чл7вкъ бога1тыи, п0ты е3го2
в8сэ2 лю1бzт7. кланzют7сz е3мY. шанyют7 е3го2. ми1лостивым Па1ном
называ1ютъ и3 слyжат7 е3мY. А# коли2 члв7къ зоста1не ўб0гым,
никто2 е3го2 не лю1бит7: не см0трzт7 на не1го и3 не зна1ют7 єго.
зла1а и3 то2 люб0въ, кгды2 кого2 лю1бимо же е4ст8 кра1сныи. бо2 п0ки
члв7къ живы1й, здор0въ, то2 кра1сный єc, а3 коли2 ўмр7тъ, тёло
е3го2 зоп8сует7сz, и3 в8 гнyй плюга1выи сz њбе1рнет7. Зачим и3 любо+
t не1го сz tмёнитъ. зла1а и3 то2 люб0въ гды2 кого2 лю1бимо
ве1длугъ грэхY, же2 з на1ми гр<ё чинит, а3л8бо2 позволz1ет7 нам
грэши1ти. бо2 я4къ грэха1 ненави1дит7 Бъ7, та1къ и3 того2 чл7ка
котрыи грёшит7, кара1ет8, и3 гнёвает7сz на не1го. Д0браа за1съ любо+
є4сть, гды2 кого2 лю1бимо и3 шанyемо длz мu1дрости: бо2 и3 са1ми
м0жемо t не1го мu1дрости сz наўчи1ти. и3 в8 потре1бэ на1шои
м0жемо t не1го д0брuю пора1ду мёти.
Dvojaká je láska, zlá a dobrá. Láska je zlá vtedy, keď niekoho ľúbime pre jeho
bohatstvo, že má plné truhlice, špajze, stajne všakovakého majetku, a preto
rozmýšľame, čo si od tohto človeka vezmeme. Takáto láska je nedobrá, lebo kým je
človek bohatý, všetci ho majú radi, klaňajú sa mu, uctievajú ho, oslovujú ho ako
milého pána a posluhujú mu. No keď človek zostane chudobný, nikto ho už neľúbi,
nepozerajú sa na neho a nepoznajú ho.
Zlá je aj taká láska, že niekoho ľúbime pre jeho krásu: pokiaľ je človek živý a zdravý,
je krásny, ale keď umrie, jeho telo sa rozpadá, hnije a aj láska k tomu človeku prejde.
Zlá láska je aj vtedy, keď ľúbime pre hriech, že v nás koná hriech, lebo nám dovoľuje
hrešiť. Tak ako Boh nenávidí hriech, nenávidí aj človeka, ktorý hreší, kára ho a hnevá
sa naň. Dobrá je taká láska, keď niekoho ľúbime a ctíme si ho pre jeho múdrosť, lebo
aj sami sa môžeme priučiť z tejto jeho múdrosti a v prípade potreby môžeme od neho
dostať aj múdru radu.
Láska ako hodnota je jedným zo základov kresťanskej vierouky, prikázanie o láske ku
svojmu blízkemu vrcholí v absolútnom sebaobetovaní, ktoré uskutočnil Kristus, keď zomrel na
kríži. V tomto kontexte kríž je symbolom mieru a pokoja v celom rozdelenom svete, kde vládne
nenávisť. Utrpením na kríži vykúpil hriechy ľudstva a daroval nádej na nebeské kráľovstvo
a pokoj v Božom náručí. Utrpenia človeka počas pozemského života sa predpokladajú ako
nevyhnutné pre zdokonalenie sa vo viere a spravodlivom živote, a teda ako prísľub posmrtnej
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odmeny a prijatia do večného života. Naopak, pokojný život sa predkladá ako hrozba záhuby
duše.
вшит7ко за грэхи2 Бъ7 ка1рет7, то2 не еc пра1вда. ка1рет7 Е#го2 Ст7аа
млcть так0вы< лю1дій, котры1и2 е3му2 сyт7 на1йлэп8шіи2, а3бы2 были2
е3ще2 лёп8шими, и3 доскона1л7шими ў вёрэ. бо2 котры< ГDь Бъ7
наготовал7 на поги1бэл7 вёчную. тот7 тyтъ жаdнои2 бёды, а3нэ
кл0поту не ма1ют7 тоты2 лю1де.
коли2 ГDь Бъ7 навёдит7 наc я3ко1ю бэдо1ю, не про1то а3бы1 смо {
тум поги1нули. а4ле щобы2 смо сz до Е#го2 ст7о2й млcти наве>нyли
зо в8се1го срdца.
на1шэ зл0сти не пуща1ют7 наc до цrтва нбcного. бо2 коли2 ви1димо
я3ко1го кол7доша, хотz1й слэпо1го, а3л8бо2 хро1мого, и3 хо1ть я3ко1го
ко1л8век7 бёдного, и3 ни1м8 сz њсужа1емо и так7 мо1вимо, же то2
ГDь Бъ7 за грэхи2 е3го2 на не1го допустил7 то1е. непотре1ба так7
собЁ то1е розумёти, тако1вы< то6 еc цrтво небcное, котры1и2 на
сем свётэ в8сz1кіи2 бэды2 тръпzт7.
длz то1го перепущает7 ГDь Бъ7 в8сz1кую нево1лю и ка1рнусть. а3бы1
смо сz6 њпамzта1ли в8 грэха< сво1и<, и3 ка1zли сz и4хъ: и3 њдръ1жали
бы2 смо t Ха7 сп7се1ніе дш7ам сво1им.
To, že Boh kára za hriechy, nie je pravda. Boh skúša ľudí, ktorí lepší, aby sa stali ešte
lepšími, aby sa zdokonaľovali vo viere. Lebo tí, ktorých Boh nechal na večnú záhubu,
tu [v pozemskom živote] nepociťujú žiadnu biedu ani starosti.
Keď Boh pošle nám nejakú biedu, to nie preto, aby sme podľahli a zahynuli, ale preto,
aby sme sa z celého srdca vrátili k Pánovi.
Naše prehrešky nás nevpúšťajú do nebeského kráľovstva; lebo aj vtedy, keď vidíme
postihnutého, slepého alebo krivého alebo inak nešťastného, posudzujeme ho
a hovoríme, že Pán Boh ho skáral za hriechy, keď dovolil, aby sa mu také stalo.
Netreba však tomu tak rozumieť, lebo nebeské kráľovstvo patrí tým, ktorí na tomto
svete majú toľké utrpenia.
Preto Pán Boh posiela [na nás] všelijaké skúšky a ťažkosti, aby sme sa spamätali, že
sme hriešni, aby sme sa kajali, a aby sme tak dosiahli od Krista spásu duše.
Práve eschatologické učenie cirkvi vychádza z viery v nesmrteľnosť duše, ktorá je spoločnou
hodnotou pre všetkých kresťanov. Veď cieľom pre všetkých veriacich je dosiahnuť nebeské
kráľovstvo, raj. Podľa stredovekých predstáv človek neumieral, ale navždy zaspával, od toho je
odvozený aj sám názov Usnutie, napríklad, Usnutie Bohorodičky. Predstava o tom, čo sa stane
s dušou kresťana po smrti, nie je rozpracovaná v Uglianskom poučnom evanjeliu, zrejme, táto
dogma vierouky nebola pre jednoduchých veriacich zložitá či problematická. Nachádzame však
zaujímavé postrehy o dušiach zomrelých ešte pred príchodom Krista na zem.
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Двоz1кіи2 бы1ли лю1де на1 свэтэ переd при1ст8ем Хв7ым, е3дны2 пога1не,
дрu1гіи2 хrтіа1не, пога1н8е бы1ли Е#гmп8тz1не, филисти1мове,
моа3ви1те, i3 и4н8шjи2 на1родове, бо2 њни2 не вёрили в8 Ха7. котры1й
мёлъ прійти2 на свётъ. Хrтіа1не за1сь были2 t поча1т7ку свёта.
А#дамъ, Но1й, Ло1тъ, Мел8хисе1декъ: бо1 њни2 вёрили в8 Ха7, котрыи
мёлъ прійти2 на свётъ. та1кже и3 и3н8шіи2 хrтіа1не были2, прbрци,
котріи2 прbркова1ли њ при1стю Хв7ом, ты1и2 то6 в8сЁ лю1де, преd
нарожёньем Хв7ым. коли2 ўмира1ли, и3шли2 до пе1кла, а3ле1 не на
е3дном бы1ли мcёцу. пога1не были2 в8 гее1нэ њгне=нои, где2 тръпёли
мu1ки: Хrтіа1не заc были2 на и4н8шом мёст8цу: котро1е
называет7сz tхла1ню пекел7ною. переd тым то1е мёст8це называ1но
Ло1нем8 А#враа1мовым. где6 хrтіа1не жаdной мyки не те>пёли.
Dvojakí ľudia boli na svete pred príchodom Krista: Jedni boli pohania, druhí
kresťania. Pohanmi boli Egypťania, Filištínci, Moabčania a iné národy, lebo neverili
v Krista, ktorý mal prísť na svet. Kresťanmi však boli od začiatku sveta: Adam, Noe,
Melchizedek, lebo uverili v Krista, ktorý mal prísť na svet. Boli však aj iní kresťania,
ktorí boli prorokmi a prorokovali o Kristovom príchode. Keď títo všetci zomierali ešte
pred Kristovym narodením, odišli do pekla na osobitné miesto. Pohania boli
v Gehenne, kde trpeli muky; kresťania zasa boli na inom mieste, ktoré sa nazýva
„otchlaň“ – „pekelná tlama“ [predpeklie, pozn. S.V.], pred tým sa toto miesto
nazývalo Abrahámovo lono, kde kresťania netrpeli žiadne veľké muky.
Otchlaň, podľa stredovekej katolíckej terminológie limbus, alebo predpeklie, je stav alebo
miesto pobytu tých duší, ktoré sa nenachádzajú ani v nebi, ani v pekle, ani v očistci. Podľa
stredovekých predstáv sa do predpeklia dostavajú duše tých, ktorí si nezaslúžili večné hrozné
muky, ale nemohli byť prijatí do neba. V predpeklí sa nachádzajú duše nepokrstených detí a duše
spravodlivých nekresťanov (napríklad duše biblických prorokov), ktorí umreli pred narodením
Krista. U Danteho limbus predstavuje prvý okruh pekla.
V rukopise sa nachádza apokryf o zostúpení Ježiša Krista do pekla. V ňom sa hovorí, že
všetci svätí otcovia, ktorí sa zdržiavali v predpeklí, jasali, lebo verili, že budú spasení skoro po
príchode Krista na svet. Takí sú nielen všetci svedkovia Kristovho narodenia a Jeho pozemského
života ako napríklad prorok Simeon alebo Ján Krstiteľ, ktorí po svojej smrti odišli do predpeklia,
aby aj tam zvestovali všetkým o blížiacej sa spáse. Po umučení a telesnej smrti aj Kristus zostúpil
do pekla, no za tri dni odtiaľ vyšiel a vyviedol zo sebou duši svätých otcov, Adama, Noema,
Lota, Melchizedeka a iných prorokov a starozákonných patriarchov, a uviedol ich do neba.
Egypťanov, Filištíncov a iné národy však nechal v pekle.
Kresťania veria, že pred Posledným súdom všetci mŕtvi budú vzkriesení, ich duše sa spoja
s telom, a tak budú povolaní pred Pána. Takto sa v Uglianskom poučiteľnom evanjeliu opisuje
parúzia, teda vzkriesenie ľudí a druhý príchod Ježiša Krista:
Бyдет7 переd при1ст8ем Хв7ым в8 веc свёт7 nгнем чи1ститисz3. бyдет7
горёти Нб7о и3 землz2, и3 тым nгнем в8 веc свётъ перечи1стит7сz
и3 краснёишии бyдет7. землz2 та1къ бyдет7 свётлаz як7 шкло2; вода2
я4къ крыш7та1лъ. нб7са бyдут7 дале1ко краснэишіи2 нежели2 тепе1ръ
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сут7. Ѕвэзды2 бyдут7 я4сныи2 я2къ мcць; мcць я3къ Сл7нце, а5 Сл7нце
Сэм ра€ бu1дет7 я3снёйшее н•эли2 тепе1ръ е4стъ.
Pred Kristovým príchodom celý svet sa bude čistiť ohňom, bude horieť nebo a zem,
a skrze tento oheň celý svet sa očistí a bude krajší. Zem bude svetlá ako sklo, voda
ako krištáľ. Nebo bude krajšie, ako je teraz. Hviezdy budú jasnejšie ako mesiac
a mesiac ako slnko, a slnko bude sedemkrát jasnejšie ako je teraz.
Nebo je príbytok Boha, tam má svoj trón a tam zvoláva svoj dvor (1 Kr 22,19). Aj miesto
každého kresťana je v nebesiach, stade sa očakáva Spasiteľ, ktorý pretvorí biedne telo, aby ho
urobil podľa podoby svojho osláveného tela (Flp 3,20). Aby kresťan dosiahol nebeské
kráľovstvo, musí dodržiavať nariadené prikázania a vykonávať dobré skutky: dodržiavať pôst,
ktorý spolu s modlitbou a almužnou je jedným z podstatných výrazov pokory človeka pred
Bohom v nádeji v Jeho lásku.
а3 що• нам приналежит7 чини1ти наимил8шіи5 хrтіа1не. ничь
и3ньчого є3д8но га7 ба7 милова1ти. зо в8сеи5 дш7э своеи5 и3 ближне1го
своего2 я3ко сам себе2. и каждаго дн7е до цр7кве ходи1ти. ў
богат7ствэ сz непоб0жном не коха1ти. а3ле ў мл7твэ и3 в8 постэ
сz коха1ти. и3 ўбоги< лазаре1вь не запомина1ти. чwм єc и< досыт7
на семь свэтэ. слэпы<, хр0мы<, глôхи<, нэмы<. сôхи<. недолуги<.
ма1ло и3маючи<, ўве1ди в8 дом. прињде1зи, зогрэй. накръ1ми.
нап0й. спом0ѕи. с клоп0ту выбавь. з неволэ высвоб0ди. теды
за так0выи5 добродэйства. и3 наc сн7ъ б9ій высвободит7
пекелнаго мученіz. и3 домэстит7 наc до цrтва нбcнаго. где2 будет7
радwc и3 весе1ліе. навэк7 ам.
Čo treba teda robiť, milí kresťania? Nič iné, len ľúbiť Boha celou svojou dušou a ľúbiť
svojho blízkeho ako samého seba. Každý deň chodiť do chrámu, nespravodlivé
bohatstvo si neužívať, ale využívať modlitbu a pôst. Nezabúdať na úbohých Lazárov,
veď je ich na tomto svete veľa. Slepých, krivých, hluchých, nemých, ochrnutých,
nemajetných priviesť domov, obliecť ich, zahriať, nakŕmiť, napojiť, pomôcť im, zbaviť
ich starostí, vyslobodiť z neslobody. Teda za také dobré činy aj nás Syn Boží vyslobodí
z pekelného umučenia a uvedie nás do nebeského kráľovstva, kde bude radosť
a veselie naveky, amen.
Keďže človek je duša a telo, duchovný rast predpokladá aj telesné konanie: pôst je preto vždy
sprevádzaný modlitbou. Modlitbou je v podstate každý výraz úcty k Bohu, je základnou
činnosťou náboženstva. Vrcholom kresťanskej modlitby je slávenie Eucharistie a ďalších
sviatostí. Protikladom modlitby zhromaždenej obce je súkromná modlitba jednotlivca, hoci za
každou spoločnou modlitbou stojí jednotlivec. Modlitba ako komunikácia s Bohom vyžaduje
absolútne sústredenie.
я3ко сz маемо мл7ити. и пости1ти. чем пwc єc бар8зо потребныи.
а3 роскошныи2 люде, а3 звлаща њпилыи2. не сô1ть такъ прôdки до
мл7твы. я3ко люде тр8валые2. которыи2 сz постzт7. а3 прощо
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тогды6 прійдет7 чл7къ перепилыи до цр7кве на мл7тву. а що• чинит7.
ано ему в8 головэ шумит7 дуда вчера1шній. фрасôет7сz що ему
даль. рахô1еть. ци2 много пропи1ль. и3ли2 програ1ль. њ мл7твэ
никôсь ни?. хот7 раd прійти до того. а3 но не может7.
Ako sa máme modliť a postiť, prečo je pôst veľmi potrebný? Nerestníci, najmä opilci,
nie sú pohotoví na modlitbu, ako sú vytrvalí ľudia, ktorí sa postia. Keď opitý človek
príde do chrámu, čo robí? Hučí mu v hlave, v duchu sa vychvaľuje, koľko mu naložil,
ráta, či prepil alebo prehral veľa, a modliť sa mu nedá, hoci by aj rád, ale nemôže.
Pôst sprevádza modlitba a slúži ako výraz poníženosti pred Bohom: človek prosí Pána
z pozície úplnej oddanosti a závislosti a Boh milosrdne počúva ľudské prosby. Viera
modliaceho, že bude vyslyšaný, je podmienkou modlitby: Ak nebude pochybovať vo svojom
srdci, ale bude veriť, že sa uskutoční to, čo on povie, stane sa mu (Mk 11,23).
w що будем просити є3го Ст7ой млcти. єнdо в8дайсz в8 њпэкô и3
в8 моц7 пре€ вэру свою2. и3 пре€ послôше1нъство. є3диному
сътворителеви своему гô7 бô7. теды6 пекел8ныи моца не вчинит7
тобэ ничь. дуфаючи ў г7э бѕ7э. то6 види1шъ я3ко єго2 ст7аz
млcтъ њбецует7 ти ратова1ти. въ в8шит7ки< фрасô1нько<. и3
борони1ти t так0го непріателz.
O čo budem prosiť jeho Svätú milosť? O jedno: daj sa do opatery a pod vládu svojmu
Stvoriteľovi Pánovi Bohu prostredníctvom svojej viery a poslušnosti. A vtedy pekelné
sily nič ti neurobia. Dúfaj v Pána Boha, vidíš, že On sľubuje ťa brániť od všetkých
pokušení a chrániť pred nepriateľom.
Sám pôst spočíva v zrieknutí sa jedla, pitia a pohlavného styku v rámci jedného alebo
viacerých dní. Z dôvodov askézy, prosieb, smútku a očisťovania má pôst dôležitú funkciu. Pocit
hladu a smädu je vyjadrením životnej potreby, uvedomelé zrieknutie sa telesných potrieb
pozdvihuje duchovný život na vyššiu úroveň. Hlad a smäd je pozitívna skutočnosť len vtedy,
keď človek pristupuje k postu s cieľom otvoriť svoje srdce Bohu, iný hlad sa pokladá za zlo, a už
od čias Starého zákona existuje prikázanie nakŕmiť a napojiť hladných a smädných.7 Aj Ježiš
hovorí, že hladní a smädní budú nasýtení (Lk 6,21).
напаваимо. накръмлzимо с®ца свои2, чcтым покар8мом. постом
и мл7твою. а3 слышишь я3ко мовить сн7ъ б9ій. и• сесь рwd не
может7 ўлэчонь быти ничим и3ньшим єдно мл7твою и3 постом.
Napájajme a nakŕmime svoje srdcia čistým pokrmom, ktorým je pôst a modlitba.
A počuješ, čo hovorí Syn Boží: tento rod ničím nemôže byť vyliečený, len pôstom
a modlitbou.

LEON-DUFOUR, X. et al. (ed.): Slovník biblickej teológie. Paris: Les éditions du Cerf, 1969. Transl. Ján
Dieška SJ, Emil Krapka SJ, Alojz Litva SJ, Vojtech Mikula SJ. Zahreb : Kršćanska sadašnjost, 1990,
s. 287-290.
7
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Dôvody a príčiny pre pôst môžu byť rozličné, no tým hlavným je vždy postoj poníženosti
a odhodlanie prijať Božie konanie, a tak sa postaviť do Božej blízkosti.
постараимосz постом и3 мл7твою. Ср0гій гн+э ба7 tц7а нбcнаго
ублага1ти. чем мл7тва и3 п0сть. лэп8ше вэтра кры1лz и3мает7.
Posnažme sa postom a modlitbou prísny hnev Boha nebeského Otca utíšiť. Veď
modlitba a pôst majú krídla lepšie ako vietor.
Pôst vyžadovala aj židovská tradícia, z Písma poznáme štyridsaťdňový pôst Mojžiša
(Ex 34,28) a Eliáša (1 Kr 19,8). Poslúžil ako vzor aj pre štyridsaťdňový pôst Ježiša na púšti
(Lk 4,1-2), ktorý svoje mesiášske poslanie začal z odovzdania sa do rúk Boha Otca. Príklad
Ježišovho pôstu je vzorom pre všetkých kresťanov.
винень є3сь в неd ст7ôю в покои5 быти. а3бовэм тои дн7ъ пост7иль
хс7. въстаніем своим из мр7твы<.
а? нам не хочет7сz и3ти на пущу поститисz. и3но варуимо сz
того вшит7кого2. штоколвек7 тz ко зломô приводит7.
а3ле потреба постити2. а3 слышиш7 и• хс7 не тлъко tшеd на пущу.
а3ле ты• и3 постил7. не длz тогоc кrтил7 и3 постил7, а3бы ему
потреба. а3ле абы нам приклаd њставиль. абы е3смо ты• спра+на
слэдовали2.
Kresťan je povinný v svätú nedeľu nerobiť, lebo v tento deň sa postil sám Kristus
svojim vzkriesením z mŕtvych.
Hoci sa nechodíme postiť na púšť, varujme sa všetkého, čo vedie k zlému.
Je potrebné sa postiť, veď Kristus nielen odišiel na púšť, ale aj sa postil. Krstil sa
a postil sa nie preto, že to potreboval pre seba, ale preto, aby nám zanechal príklad
pre jeho nasledovanie.
Post je tiež zbraňou proti pokušeniu. Sväté Písmo rozlišuje pojem skúška a pokušenie: Boh
skúša, aby odhalil hĺbku viery človeka, človek sa pokúša dokázať, že je ako Boh, ale ten pokus
je vždy neúspešný (takým bol napr. osud Adama a Evy), pokúša aj Pokušiteľ. Preto je skúška
darom milosti a mieri do života, ale pokušenie vedie k hriechu a je za ním smrť. Pôst sa pokladá
za účinný nástroj na prežitie skúšok i pokušení.
а тот7 рwd не может7 ничим и3зыити t чл7ка. єнdо пре€ млт7ву и3
пwc. а3бовэм w= моце1нъ єc наc t вшит7ки< пригоd. и3 t в8шелzки<
фрасôн8ковь њборони1ти. и3 вы6зволи1ти. єдно сz ўмэй до него2
уте1чи. С правым с®цем. i3 и€ лэп8шею вэрою. теды презъ мл7твы
наша2 и3 пwc. нигды3 нам шатанъскаz моцъ не защкодит7: то єc
ў наc к0піе, стрэлы, и ме1чъ. млт7ва и3 постъ. на сопротив8ника
своего2 діа1вола.
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A tento druh nijak nemôže vyjsť z človeka, len pomocou modlitby a pôstu, lebo iba to
môže nás zachrániť od všelijakých nástrah a pokušení a zachrániť nás. Len treba
vedieť, ako ho používať s pravým srdcom a v lepšej viere. Pre náš pôst a modlitby
satanská moc nikdy neuškodí. Modlitba a pôst sú pre nás kópiou, šípom a mečom,
zbraňou namierenou na nášho nepriateľa diabla.
A keďže pôst, modlitba a almužna sú základnými znakmi pre kresťana počas jeho celého
pozemského života, sú rozhodujúcimi aj pre posmrtný osud jeho duše.
справы добры6и2, теды с ты< наши< справ8 покажôт7 нам дорогу.
на лэвици, а3бо на правици: то єc до пекла, а3лбо до цrтва
нбcнаго. а богат7ства, скар8бы, i3 иные мает7ности. що и< собэ
привлащае1мо, тыи5 вшит7ки тôт7 зостанôт7. тлъко нам будôт7 на
свэд0цьство. як7 є3смо сz справова1ли. А такъ длz га7 ба7
ўжалôймо сами себе2. чем бли€ко єc дн7ъ сôdныи, ю• не далеко єc
затрачэнz тэла нш7го. що дн7ъ що годи1на. тô• за нами
ходи1тъ. а правь можъ тôт7 поки маемо чаc влъныи. и с®цъ
на1ши<. и3 приврънэмосz до га7 бг7а сътворителz своего2. щирым
а3 правым с®цем. и3 справедливою покyтою. за грэхи свои5. а
коли wбачит7 бъ7 покору на1шу. продлъжит7 нам меш8канz наше
сего свэта2. а по семъ домэстит7 наc цrтва нбcнаго.
Dobré skutky nášho správania sa ukážu nám cestu doľava alebo doprava: do pekla
alebo do nebeského kráľovstva. Bohatstvo, majetky a ďalšie dobrá ktoré si
privlastňujeme, ostanú tu, len budú svedčiť o tom, ako sme sa správali. Preto sa pre
Pána Boha zľutujme sa nad sebou, lebo blízko je súdny deň a nie je ďaleko smrť nášho
tela, príde už čoskoro. Pokiaľ však máme priestor, vráťme sa k Pánovi, nášmu
Stvoriteľovi so spravodlivým srdcom a pokáním za svoje hriechy. Keď Boh uvidí našu
pokoru, predĺži nám život na tomto svete a po ňom nás uvedie do nebeského
kráľovstva.
Vznik didaktizujúcich výkladov, zborníkov kázní a ponaučení na texty Svätého Písma
odrážajú systém hodnôt kresťanov, ktorí ich používali a pre ktorých boli takéto texty určené. Aj
Uglianske poučiteľné evanjelium približuje každodenný život pravoslávnych kresťanov
Mukačevskej eparchie v druhej polovici 17. – 18. storočia, ktorí boli skúšaní rozličnými
nepriaznivými spoločenskými situáciami.
V štúdii sme sa venovali vybraným prejavom náboženského života, ktoré boli spojené
s otázkami vierouky a viery, ktorá sa prejavuje rozličnými prejavmi zbožnosti. Hodnotový
systém kresťanského života opísaný v skúmaných pramenných textoch zo 17. – 18. storočia
tvoria neoddeliteľnú zložku duchovnej paradigmy veriacich byzantského obradu aj v dnešnej
uniatskej cirkvi byzantského obradu. V aktuálnej situácii krízy hodnôt môže aj takýto
konzervatívny pohľad na duchovnú tradíciu znamenať možnosť pre progresívne myslenia
zachovania tradičných kultúrnych hodnôt spoločnosti.
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Štúdia je súčasťou riešenia projektu Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia
(APVV-14-0029).
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Traditional Values of the Carpathians and Their Reflection in the Homiletic
Tradition of the Mukachevo Diocese in the XVII – XVIII Centuries
The system of Christian moral guidelines is based on the Ten Commandments and is
generally unchanged. Closer look at everyday life aspects and immediate problems of Christians
of Subcarpathian origin will help the study of the homiletic creativity of the Mukachevo diocese.
During Sundays and festive sermons priest draws attention of audience to events and incidents
that are relevant to community, gives them an assessment and offers parishioners an example to
follow. Homilia collections are practically the only reliable historical material documenting
attitude of ordinary people to certain social events on a personal and national scale.
The material for this study was the Uglyansky teaching gospel, a Cyrillic handwritten
monument of writing, originated and used in the territory of the former Mukachevo diocese. In
this article, we look at the value system associated with the temple and the church. It is primarily
about the following district: faith, the community of believers (church, ecclesia), the spirit and
filling the person with the Holy Spirit, especially in context with participation in communal
prayer in the temple, prayer, fasting, eschatology and the coming of Christ as embodied Divine
love.
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