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Internetový časopis pre teologickú vedu Testimonia theologica sa nachádza v piatom 

roku svojej existencie. Počas tejto doby si našiel svojich prispievateľov a čitateľov.  Pri 

začiatkoch tohto odborného periodika stál prof. ThDr. Dr.hc. Július Filo, vedúci Katedry 

praktickej teológie a prodekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Prof. 

Filo bol prvým predsedom redakčnej rady tohto časopisu a pod jeho vedením sa tu vytvoril 

dôležitý priestor na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných teologických štúdií 

domácich, ale aj zahraničných autorov. Príspevky v Testimonia theologica sa v priebehu času 

stali významným podielom publikačnej činnosti fakulty a toto odborné periodikum je jednou 

z mála možností, kde možno v našich slovenských podmienkach pravidelným spôsobom 

publikovať pôvodné vedecké štúdie z oblasti evanjelickej teológie obsiahlejšieho rozsahu. Za túto 

prácu vo vedení redakčnej rady a tiež aktívnu prispievateľskú a autorskú činnosť patrí prof. Filovi 

srdečné poďakovanie, ku ktorému pridávam želanie hojnosti Božieho požehnania a síl v jeho 

ďalšom pôsobení v redakčnej rade ako jeden z jej členov.  

S prosbou o Božie sprevádzanie chceme pokračovať v práci na ďalšom rozvíjaní tohto 

teologického internetového časopisu, aby jeho obsahom boli naďalej a vo výraznej miere kvalitné 

vedecké štúdie a publikačné výstupy, ktoré budú založené na zodpovednom a dôkladnom 

rešeršovaní, práci s pôvodnými prameňmi, metodickej presnosti, vecnosti, preskúmaní a znalosti 

zahraničného i domáceho výskumu danej oblasti. Želaním a zámerom je to, aby príspevky v e-

zine Testimonia theologica  boli kompetentným príspevkom do odbornej medzinárodnej diskusie 

a aby zároveň reprezentovali autentický odborný postoj teológov, ktorí pôsobia v našom kontexte 

alebo ktorých práce majú na náš kontext aktuálny dosah. 

Veľkou výhodou časopisu je jeho elektronická forma, ktorá ponúka značnú flexibilitu a 

zároveň umožňuje osloviť širšiu verejnosť naprieč hranicami. Aj v tejto oblasti je naším želaním, 

aby sa v čo najplnšej miere využívali  možnosti internetového periodika a hľadali sa atraktívne a 

interaktívne formy, ktorými možno nájsť a osloviť ďalších čitateľov a prispievateľov. 

V aktuálnom čísle internetového časopisu pre teologickú vedu Testimonia theologica 

ponúkame odbornej verejnosti nasledovné štúdie autorov v abecednom poradí: 

Fenomén čínskych pohrebných peňazí v kontexte náboženských predstáv Ďalekého 

Orientu a ich komparácia s predstavami záhrobia gréckej antickej civilizácie od J. Baduru 
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s rozsiahlou obrazovou prílohou, Duchovný život ev. farára a jeho praxis pietatis od J. Benku, 

Theodor z Mopsuestie: kristológia vo voluntaristických kategóriách od M. Devečku, Rozmery 

evanjelizácie od M. Hvožďaru,  článok M. Klátika o Štefanovi Markovi Daxnerovi, Riešenie 

problému interrupcií v náleze Ústavného súdu SR od M. Neštinu a štúdiu Multikulturní přístup 

při umírání od kolektívu autorov R. Ralbovskej, R. Knezović a M. Liberka. V časopise sa tiež 

nachádza recenzia vysokoškolskej učebnice Komunikace pro pomáhajíci profese autorského 

kolektívu R. Knezović a R. Ralbovskej a publikácie D. Stollberga „Alles was Christum treibet“ – 

lutherisch gepredigt. 
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