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Kto by nepo!ul o"Biblickej #kole v"Martine? Toto slovné spojenie sa 
za desiatky rokov svojej existencie stalo v"evanjelickej cirkvi pojmom. 

A"rovnako sa stalo pojmom meno, ktoré je s"touto in#titúciou nerozlu!ne 
spojené: meno Bohdan Hrobo$. Je synom evanjelického farára a"dnes 

riadite%om Centra kres&anského vzdelávania – in#titúcie, do ktorej vyrástla 
niekdaj#ia Biblická #kola.

Doc. Ing. Bohdan Hrobo$, PhD. M.A"prijal na#e pozvanie a"poskytol nám 
rozhovor, ktor' Vám priná#ame.

Brat Hrobo!, Va"e meno je nerozlu#ne spojené s$menom Vá"ho u% zosnulého otecka, brata 
farára Bohdana Hrobo!a, ako aj s$menom brata biskupa ZD Jána Hrobo!a. O$Va"om 

duchovnom zázemí teda nemô%e by& %iadnych poch'b. Predsa v"ak poodha(te na chví(u závoj 
svojho %ivota a$prezra)te nám, aké to je vyrasta& v$rodine brata farára Hrobo!a. Bola Va"a 

duchovná cesta taká úplne priamo#iara, ako by sa nám to mohlo zda&, alebo ste aj Vy nará%ali 
vo svojom duchovnom %ivote na otázky, pochybnosti #i problémy, ktoré mali tendenciu Vás zdr%a& 

alebo priamo presmerova&?
Priznávam, !e moja duchovná cesta bola v"etko len nie priamo#iara. Rebelskú povahu som 

asi dostal do vienka, lebo u! zo "kôlky ma po pár d$och poslali domov, !e sa so mnou „nedá“. Na 
základnej "kole mi #asto hrozila dvojka zo správania a%zo stredo"kolského internátu som si po #ase 

musel h&ada' privát. Príli" &ahko som sa nechal vyprovokova' do bitky a%syn farára bol vo vtedaj"ej 
spolo#nosti #ast(m ter#om provokácií. Na druhej strane, Bibliu som si #ítal odkedy som #íta' vedel, 

zvy#ajne celú za rok. Víkendy a%prázdniny som !il kres'ansk(mi aktivitami ako bohoslu!by, besiedka, 
mláde!, spevokol, kapela, tábory... Vieru v%Boha som si odmali#ka uvedomoval a%hlásil sa k%nej. Obrátil 

som sa nieko&kokrát, ob#as aj o%360 stup$ov. ҤVyrasta' v%skuto#ne zbo!nej a%úprimne veriacej rodine 
malo pre m$a – #asto márnotratného #i strateného syna – jednu obrovskú v(hodu: v!dy som vedel, kde 

je môj domov a%!e sa tam mô!em za ka!d(ch okolností vráti' k%milujúcemu Otcovi. To nám rodi#ia nielen 
hovorili, ale hlavne pre nás tak( domov modelovali. Napriek tomuto vynikajúcemu duchovnému zázemiu som 

sa za#al vedome a%trvale radova' z%Bo!ej milosti, a! ke) som ako 34-ro#n( porovnával diela Erazma a%Luthera. 
Pochopite&ne, z%Bo!ieho odpustenia som sa te"il u! mnohokrát predt(m, lebo ma dostávalo a%stále dostáva 

z%mnoh(ch pádov a%zlyhaní.

Rozhovor
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Predpokladám, %e Vá" otec bol Va"im prv'm homiletick'm vzorom, 
kazate(om, ktor' Vás asi najviac v$%ivote ovplyvnil. Boli vo Va"om %ivote aj 

viaceré takéto osobnosti, (udia, ktor'ch my"lienky #i spôsob kázania Vám bol 
blízky a$nejak'm spôsobom ovplyvnil Vá" duchovn' %ivot?

Nu!, ja ká!em len ke) musím (naj#astej"ie v%USA), lebo nie som k$az ale 
biblista a%ove&a rad"ej mám za sebou tabu&u ako oltár. Po otcovi som zdedil najmä 

nad"enie pre Starú zmluvu a%snahu hovori' o%nej u!ito#ne a%bez zbyto#ného pátosu. 
Okrem otca ma v%tomto smere formovali najmä traja vynikajúci profesori: Walter 

Elwell, Mark *rontveit a%Hugh Williamson.

Aká bola cesta Vá"ho profesného rastu? Mohli by ste nám priblí%i&, kde v"ade ste "tudovali #i 
pôsobili?

Aj táto moja cesta bola dos' k&ukatá. Po elektrotechnickej priemyslovke som "tudoval 
kybernetiku na Technickej Univerzite v%Ko"iciach. Potom ma e"te stihla vojen#ina v%+echách 

u%letcov (bol som tu"ím posledn( legionár, rok 1991/92). Po vojen#ine som dva roky u#il, 
aj sa u#il angli#tinu na gymnáziu v%Tisovci, no asi viac som sa tam so "tudentami rozprával 

o%Bohu a%Biblii, z%#oho sa zrodila my"lienka Biblickej "koly. Potom som rok na jednej takej "kole 
v%Minnesote, USA, aj "tudoval. Akademicky to bolo dos' biedne, ale mal som to "'astie by' jedin(m 

"tudentom skvelého u#ite&a hebrej#iny, #o bolo skvelé. Vrátil som sa domov, stal sa dobrovo&ne 
nezamestnan(m, motal sa pár mesiacov po Izraeli a%Palestíne ako pútnik (#i skôr tulák) a%dia&kovo 

"tudoval pedagogiku na ,ilinskej Univerzite. Po zhruba roku som dostal mo!nos' "tudova' Bibliu 
poriadne – na Wheaton Graduate School, Illinois, USA. Tam sa mi zapá#ila aj gré#tina a%dokonca 

aj teológia, no najmä "túdium biblick(ch kníh a%textov. Po dvoch rokoch som pri"iel spä' do Martina 
a%v%r. 1998 zalo!il Biblickú "kolu. V%nej som "tyri roky u#il a%budoval jej zázemie. Popritom som sa stihol 

o!eni', no aj zabudnú' hebrej#inu a%gré#tinu, tak som ich i"iel oprá"i' na Luther Seminary, Minnesota, USA. 
Tam som k%nim pribral latin#inu, aramej#inu, teologickú nem#inu a%anglickú kompozíciu, a%keby som si 

k%tomu v"etkému nepribral aj man!elku, ur#ite by som to nezvládol. Tá ma aj povzbudila, aby som sa exegéze 
Biblie venoval najlep"ie, ako sa dá. A%tak sme )al"í "kolsk( rok boli spä' na starom kontinente – ona dokon#i' 

medicínu v%Bratislave a%ja za#a' doktorát na Oxforde. Tri a%pol roka nádherného "túdia môjho milovaného Izaiá"a 
s%najuznávanej"ím odborníkom na túto knihu na svete! Po úspe"nej obhajobe doktorátu mi bolo smutno, !e sa 

vraciam spä' do normálneho !ivota. Ten v"ak priniesol aj ve&a radosti, najmä narodením ná"ho syna Martina a%dcéry 
Johanky a%u#ením Starej zmluvy na Biblickej "kole v%Martine a%,ilinskej Univerzite. Navy"e som za#al pracova' s%tímom 
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popredn(ch slovensk(ch biblistov na komentároch ku knihám Starej zmluvy, 
a%to je krásna práca minimálne na cel( !ivot. Teraz sa jej venujem ako vedecko-

-v(skumn( pracovník Trnavskej Univerzity, kde som si spravil docentúru. 
Biblická "kola v%Martine sa rozrástla o%Nadáciu kres'anského vzdelávania a%najmä 

o%Evanjelickú spojenú "kolu na Centrum kres'anského vzdelávania. Na%na"e 
pomery je to u! kolos, a%preto s%vynikajúcim tímom zhá$ame peniaze na jeho 

rast a%#o najefektívnej"ie ich mí$ame v%prospech tohto kvalitného kres'anského 
vzdelávania detí, mláde!e a%dospel(ch. Aj potreba tejto #innosti ma zrejme pre!ije 

(iba!e by som vyhral jackpot), no obe práce mi nap-$ajú !ivot zmyslom aj rados'ou 
a%pokia& bude o%moje slu!by záujem, k&udne o!eliem dôchodok Ҥ

Keby ste sa mali obzrie& spä& a$pripomenú& si ciele #i o#akávania, ktoré ste mali pri zakladaní 
Biblickej "koly, ako by ste nap*!anie t'chto cie(ov zhodnotili? Priniesla Biblická "kola to, #o ste 

od nej o#akávali, alebo mohla prinies& aj viac? Ako sa na práci resp. v'sledkoch Biblickej "koly 
podpisuje doba a$spôsob %ivota moderného #loveka? Sám si spomínam na #asy, kedy (udia boli 

ochotní po sobotách cestova& „do "koly“ do Martina. Dnes máme internet, mno%stvo literatúry 
a$(udia majú pocit, %e netreba nikam ís&, aby sa nie#o nau#ili, aj ke) to, samozrejme, nie je celkom 

pravda. Je to len môj dojem alebo to za%ívate aj v$Biblickej "kole?
Biblická "kola od svojho vzniku reagovala na po!iadavky doby. Po Ne!nej revolúcii bol doslova 

hlad po "túdiu Biblie a, ako ste správne poznamenali, nebol problém naplni' triedy "tudentami z%celého 
Slovenska, ktorí chceli lep"ie pozna' Bo!ie slovo. Doba sa v"ak ve&mi r(chlo menila, rástla ponuka 

(dobrého aj zlého), otvárali sa nové mo!nosti. Príle!itos' u#i' nábo!enstvo aj na "tátnych "kolách nás 
viedla k%vzdelávaniu u#ite&ov nábo!enstva a%misijnej práce s%de'mi a%mláde!ou v%spolupráci so ,ilinskou 

Univerzitou. Aj tento „trh“ sa pomerne r(chlo nas(til a%o%tento typ "túdia klesol záujem, no popritom sme 
zalo!ili základnú "kolu, neskôr "kôlku a%nakoniec aj gymnáziu. Ro#ne pribúdali desiatky "tudentov, triedy, 

budovy. Rástli náklady a%materiálne po!iadavky a%aby sme tieto na"e „deti“ u!ivili, matersk( program (biblické 
vzdelávanie dospel(ch) i"iel do útlmu a%zamerali sme sa primárne na podporu rastu na"ej Evanjelickej spojenej 

"koly. Verím, !e za nieko&ko rokov bude tak stá' na svojich nohách, !e ja sa pri nej stanem nadbyto#n(, budem sa 
môc' znova naplno venova' biblickému vzdelávaniu – tam mi toti! srdce klepe najvesel"ie. Teraz síce najmä v)aka 

sociálnym sie'am za!ívajú svoj rozkvet povrchnos' a%hlúpos', no dúfam, !e #oskoro znova príde hlad po normálnom, 
zdravom u#ení. Ale aj keby nie; "tudujem Bibliu, aby som bol pripraven( zvestova' slovo „vo vhodn( i%nevhodn( #as“ 

(2 Tim 4,2) a%pritom nie nehodne.
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Ako biblista ste viac zameran' na Starú zmluvu. Máte ob(úbené miesta, 
postavy #i my"lienkové celky, ku ktor'm sa rád vraciate a$ktoré Vás stále znova 

oslovujú?
Mával som ob&úbené biblické postavy aj knihy, a! k(m mi kone#ne do"iel 

v(rok Leonarda Da Vinciho: „Ve&ká láska sa rodí z%poznania osoby alebo veci, 
ktorú milujeme. Ak ju nepozná", nemô!e" ju milova' – iba ak skromne.“ Napríklad, 

donedávna som ani nevedel, o%#om zhruba je kniha Habakuk, no po roku jej "túdia 
som z%nej doslova unesen(. Len dúfam, !e som to pretavil do komentára k%nemu (vyjde 

tento rok) tak, !e t(m nad"ením nakazím aj jeho #itate&ov.

Ste permanentne ponoren' do biblick'ch textov a$&a%íte z$nich. Ako ste spokojn' 
s$„biblick'm vnorením sa“ dne"n'ch kazate(ov do textu? Sme stále dostato#ne biblickí? 

Nestáva sa nám pri#asto, %e sa z$kazate(ov stanú glosátori spolo#enského diania #i len 
moralisti hovoriaci o$tom, #o je správne? Doká%eme vy&a%i& z$textu maximum?

Va"e otázky nazna#ujú negatívne odpovede a%!ia&, súhlasím s%Vami. No ako syn naozaj 
kvalitného a%poctivého farára a%ako brat )al"ích tak(ch dvoch, poznám v(zvy, obmedzenia 

a%mo!nosti tejto práce a%musím sa na"ich kazate&ov zasta'. Krsty, svadby, pohreby... ten je chor(, 
tamtí sa rozvádzajú, kostol sa nedá vykúri', na fare padá omietka, náv"tevnos' bohoslu!ieb klesá, 

mláde! #umí do mobilov a%"tát ide zní!i' .nancovanie... Neverím, !e vo vä#"ine farárov kedysi 
nehorelo srdce pri „biblickom vnorení“ a%úprimne tú!ili „vy'a!i' z%textu maximum“, no to chce #as 

a%priestor, ktor( popri in(ch povinnostiach nemajú. Rie"enie je jasné a%Biblická "kola po $om roky volala 
aj k%nemu aktívne prispievala: postavi' zborovú prácu na zbore spolupracovníkov, nielen na farárovi. 

Tento koncept, be!n( vo vyspelom svete ale pred komunizmom aj u%nás, sa zatia& nestretol so "ir"ím 
pochopením a%podporou nielen u%predchádzajúceho vedenia cirkvi, ale aj u%nemálo farárov – „sólov(ch 

hrá#ov“ a%cirkevníkov, ktor(m sta#í nie#o ako základn( servis #i údr!ba. Tu by som apeloval predov"etk(m na 
t(ch farárov, ktorí za základn( servis pova!ujú aj poctiv( v(klad Bo!ieho slova, aby cie&avedome pracovali na 

tíme spolupracovníkov a%ich .nancovaní. Inak sa toti! skôr #i neskôr sami stanú zborov(mi údr!bármi a%aj keby 
postavili desa' kostolov a%zborov(ch siení, ich zbor duchovne zakrnie. Len dodám, !e Biblická "kola je pripravená 

v%tomto smere pomôc'.
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Máte mnoho skúseností zo zahrani#ia. Lí"i sa nejako ná" prístup k$Biblii od 
toho vo svete? Sme ako kazatelia viac biblickí ne% tí vo svete alebo naopak? +i je 

to rovnaké?
Ako Luteráni sa hrdíme vernos'ou Písmu, ale v%sú#asnosti mi to znie skôr ako 

nostalgia a%zbo!né prianie. U! som to nazna#il v%predchádzajúcej odpovedi: sme 
menej biblickí. Nie !e by sme boli viac liberálni, ale !e v%porovnaní s%kres'ansk(m 

svetom menej "tudujeme Bibliu. Nie sme menej duchovní #i menej veriaci, ale ke)!e 
zbory vä#"inou fungujú ako „one man show“ (vi) predchádzajú odpove)), na poriadne 

"túdium Biblie nezostáva #as a%priestor. Pre t(ch, ktor(ch sa táto moja odpove) dotkne, 
e"te podot(kam, !e vernos' Písmu nie je to isté, ako vernos' vlastnému v(kladu Písma 

(„kto #íta", rozumej!“).

Poslednou otázkou v$rozhovoroch spravidla b'va ponuka pre hos&a poveda& kazate(skej 
verejnosti nie#o, #o má ná" hos& na srdci. Vy sa kazate(om prihovárate #asto na káz!ov'ch 

prípravkách ako predná"ate(, tak%e mo%nos& nie#o im poveda& máte pravidelne. Predsa v"ak sa 
sp'tam: máte na srdci nie#o, #o by ste kazate(om ECAV rád povedali mo%no teraz nie ako u#ite(/

predná"ate( ale ako posluchá#?
Milí kazatelia ECAV, iste súhlasíte, !e Bo!ie slovo v%Biblii má ve&kú moc. Preto vás chcem za 

v"etk(ch posluchá#ov povzbudi' a%poprosi', aby ste ho vykladali a%kázali verne, a%tak nechali toto slovo 
„spasi' na"e du"e“ (Jak 1,21). Ve&mi dobre viem, !e to chce kopec "túdia a%modlitieb, ale ur#ite to stojí 

za námahu. Mocou tohto slova sa toti! budeme stáva' „jeho #inite&mi a%nielen posluchá#mi,“ a%budeme 
„blahoslavení vo svojom konaní,“ (Jak 1,22.25), #i!e "'astní z%robenia toho, #o ká!ete.

Brat Hrobo$, srde#ne Vám )akujem za rozhovor a%prajem Vám, aby Vám Pán Boh dával dlhé roky zdravia 
a%síl k%tomu, aby ste nielen múdros', ale aj duchovné nad"enie a%svedectvo Va"ej viery mohli odovzdáva' t(m, 

ktorí ich budú v)a#ne prijíma' na svoje vlastné obohatenie, a%tie! nám, k$azom, ktorí ich v)a#ne prijmeme aj 
na obohatenie posluchá#ov na"ich kázní. K%tomu nech Vám Pán dáva po!ehnanie do práce, rodiny i%osobného 

!ivota.

Pripravil !tefan Kiss

 


