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S  OSLOBODZUJÚCIM  ZÁPALOM
„I riekol... Ježiš: […] Koho hľadáš?“ (Jn 20,15). Ženeva sa pripojila k reformá-

cii v roku 1535. Hlásanie evanjelia tu začali dve autoritatívne osobnosti: Guillaume
Farel a Pierre Viret, ktorí boli zároveň i mentormi mladého francúzskeho advokáta
Jána Kalvína, ktorý bol mimoriadne mocným a plodným mysliteľom. Jeho obrátenie
nebolo také výbušne rýchle a teatrálne ako Lutherovo, skôr postupné, z hlboka zre-
júce, čo slovami žalmistu môžeme vyjadriť takto: „…som utvorený v skrytosti, utka-
ný v hlbinách zeme“ (Žalm 139,15b).

F
arel v Kalvínovi vidí človeka, ktorého Boh v správnom okamihu poslal na
správne miesto. Po jeho príchode do Ženevy ho nežne prosí, aby ostal v
meste. Ovšem Kalvín sa nemieni vzdať svojich štúdií a vonkoncom sa necí-

ti byť silný ani na činy, ani na zápasy, ktoré sú tam každodenné. Starý Farel ho však
v tom okamihu napomenie prorockou silou: „Nie seba hľadaj, ale Krista!“ Vysloví
tým základnú reformačnú tézu: Solus Christus! Jedine Kristus!

I my sme náchylní samoľúbne obchádzať seba samých, hľadajúc seba samých
zamotať sa do seba, zamilovať sa do hĺbky svojho vlastného víru a veru máme sklon
správať sa narcisticky. Detinsky naháňať seba samých, ako keď človek v púšti nahá-
ňa fatamorgánu a nezbadať, že stráca-
me dych, no seba samých dobehnúť
nemôžeme (je to klamná vidina!), a
seba samých nenachádzajúc sme sa
stali porazenými. „Čo prospeje člove-
ku, keby získal aj celý svet výmenou
za život“ (Mt 16,26a).

Človek doby reformácie ani zďa-
leka nemohol byť takýmto samoľú-
bym, svoju márnomyseľnosť ovieva-
júcim členom akejsi skupinky; a ani
dnes by nemal takýto byť. Nachádzať
sa môže jedine v Ježišovi Kristovi, v ktorom uvidel svoje hĺbky i výšiny a preží-
va zasľúbenie: všetko iné sa mu dáva naviac. Jedine Ježiš hodnotí pravdivo, On má
byť jediným zmyslom, cieľom a centrom života. Treba hľadať Pána Ježiša, i keď
vieme, že On nás hľadal skôr. Hľadať Jeho zrak, Jeho slovo, Jeho samého. Skrze
Neho, s Ním a v Ňom nachádzam seba tak, ako ma pozná Boh. A toto sebapoznanie
už nie je strašidelné, skôr milosťou popretkávané; objíma s oslobodzujúcim zápalom
Ducha.

Z
tohoto dôvodu mohlo byť ovocím reformácie cirkev objímajúca celý svet.
Ona sa nepredvádzala, ale – zbavená narcistických pavučín – nechala vanúť
Ducha. Slobodne, hľadajúc Krista, poukázajúc na Neho ako na Jediného,

všetko iné považujúc za smetie a zbytočnosť, nie ako akýsi novozrodený izmus, ale
ako svätá cirkev ostávajúc v tom, Komu patrí všetka moc: hore i dole, v tebe i vo
mne, okolo teba i okolo mňa. Dnes, my koho hľadáme?

Zoltán Drenkó

Pochod za život
Váhu série podujatí „pro life“, ktoré

v dňoch 16–22. septembra za podpo-

ry našej i iných cirkví a spoločen-

ských organizácií pripravila Konfe-

rencia biskupov Slovenska, som mo-

hol osobne okúsiť na dvoch príleži-

tostiach: na ekumenických bohosluž-

bách (v piatok, 20.9.) a na pochode

za život.

V nedeľu popoludní hlavná ulica v

Košiciach, historické jadro mesta bo-

lo úplne zaplnené (zišlo sa skoro 80

tisíc ľudí). Na javisku program bol

moderovaný dvoma osobami, z kto-

rých jedna svoju existenciu „odôvod-

nila“: jej matka ju porodila ako 46-

ročná (každý sa ju snažil odradiť, veď

to bol jej prvý pôrod). Medzi ostatný-

mi vystupujúcimi bola aj jedna lekár-

ka, ktorá si vyslúžila biľag od kole-

gov, pretože nebola ochotná vykoná-

vať interrupcie. Zdôraznila: plod je od

počatia nový život, jeho vyhasenie

protirečí prikázaniu Božiemu.

Svedectvá, stanoviská vedúcich o-

sobností cirkví, posmeľujúce slová

predstaviteľov jednotlivých spoločen-

ských organizácií vyvolávali prejav u-

znania. Mladí i starí, rodičia prichá-

dzajúci s deťmi, starí rodičia držiaci

svoje vnúčatá za ruku sa spoločne

zasadili za zachovanie dôstojnosti ži-

vota – od počatia po prirodzenú smrť,

opierajúc sa o rodinu, o manželstvo

medzi mužom a ženou. Na majestát-

nom záverečnom pochode účastníci

vyjadrili podporu myšlienok skonci-

povaných v prečítanom i na podpisy

vyloženom vyhlásení.

„Lebo u Teba je prameň života a v
Tvojom svetle svetlo vidíme“ (Žalm
36,10).

Zoltán Orémus



Pomaly sa končí volebný cyklus, ktorý
sa začal nástupom kurátorov a presbyte-
rov do funkcií v roku 2008 a budúci rok
2014 je rokom všeobecných volieb. Bod
a) ods. (1) § 3 zákona č. 3/2007 o voľ-
bách do cirkevných funkcií hovorí, že
„volebné valné zhromaždenie cirkevného
zboru treba uskutočniť v novembri roku
predchádzajúceho roku všeobecných vo-
lieb.“

Práve preto považujeme za dôležité,
aby sme v procese prípravy na voľby v
cirkevných zboroch upriamili pozornosť
našich bratov a sestier na niekoľko pod-
statných faktov, čím určite budeme môcť
poskytnúť aj oporné body v záujme toho,
aby voľby kurátorov a presbyterov pre-
behli v peknom poriadku.

Určite nemusíme pripomínať, akú veľ-
kú úlohu zohráva cirkev (a v jej rámci
najmä osobný príklad) v morálne upada-
júcom svete, ktorý čoraz menej dbá o
skutočné hodnoty. V mnohých situáciách
každodenného života môže byť naše
kresťanské správanie „kázňou pozývajú-
cou k obráteniu“. Preto ani jednému ve-
riacemu kresťanovi a cirkevnozborové-
mu spoločenstvu nemôže byť ľahostajné,
kto bude tvoriť presbytérium cirkevného
zboru a výkonné orgány seniorátov i Ge-
nerálnej cirkvi v nasledujúcom voleb-
nom období.

Berúc do úvahy tieto skutočnosti, je
veľmi dôležité mať pred očami tie poznat-
ky, ktoré nám vo volebnom procese mô-
žu pomôcť v náročnej úlohe navrhovania
kandidátov a volieb do cirkevných fun-
kcií. Hore uvedený zákon našej cirkvi
stavia na Písmo sväté, keď v odseku (1)

§ 5 hovorí: „Na cirkevnú funkciu môže byť
navrhovaná a zvolená taká osoba, ktorá
podľa kritérií Písma svätého je v cirkev-
nom spoločenstve i mimo neho dobrým
príkladom v praktizovaní kresťanskej vie-
ry a mravov.“

Apoštol Peter nám v 3. verši 5. kapito-
ly svojho 1. listu predstavuje presbyterov
ako vzor. Tým chce zdôrazniť, že ide o
takých služobníkov, ku ktorým sa možno
pripodobniť, a ktorých život poukazuje
na tú čistotu, svätosť a šľachetnú jedno-
duchosť, ktorá podľa kritérií Písma svä-
tého obstojí v každom čase a za každých
okolností.

Apoštol Pavol v liste Títovi hovorí o
charaktere a kvalite života presbytera už
viac, keď píše, že „má byť bez úhony,
muž jednej ženy, má veriace deti, ktoré
nie sú obviňované z roztopašnosti a ne-
poslušnosti“ (Tít 1,6). Potom uvádza veľ-
mi vážny zoznam tých vlastností, kto-
rých sa musí vystríhať, ako aj tých, kto-
rými musí disponovať: „...musí byť bez-
úhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie
pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečes-
tnom zisku, musí byť pohostinný, musí mi-
lovať dobro, musí byť uvážlivý, spravod-
livý, pobožný, zdržanlivý. Musí sa pridŕ-
žať pravého slova podľa učenia, má byť
schopný povzbudzovať v zdravom učení i
usvedčovať odporcov“ (Tít 1,7–9).

Popri biblických kritériách odporúča-
me do vašej pozornosti aj niekoľko viet z
Inštitúcie Jána Kalvína, ktoré sumarizujú
a v istom zmysle objasňujú, koho možno
zvoliť do tejto funkcie: „...zvoliť treba
len tých, ktorí sú triezvi v náukách, vedú
čistý život a nedopustili sa chýb, ktoré by

ich zbavili autority a mohli by byť na po-
tupu aj ich funkcie. Presbyterom môže byť
každý statočný, bohabojný a spravodlivý
člen cirkevného zboru, ktorý sa pravidel-
ne zúčastňuje na bohoslužbách a pravi-
delne pristupuje k svätej večeri Pánovej,
ktorý pracuje v záujme cirkvi, ktorý má v
úcte nariadenia a uznesenia cirkvi a kto-
rý žije úctyhodný rodinný život.“

Berúc do úvahy uvedené fakty, navr-
hujme a voľme do cirkevných funkcií ta-
kých členov cirkevných zborov, ktorí sú
triezvi a vedú čistý život, žijú úctyhod-
ným rodinným životom, ktorí sa pravi-
delne zúčastňujú na bohoslužbách a spo-
ločenstve večere Pánovej; ktorí sa v kaž-
dej oblasti svojho života pridŕžajú Božie-
ho slova a nie bezbožných návykov tohto
sveta.

Popri tom myslime aj na to, aby členo-
via cirkevných zborov, navrhnutí a zvo-
lení do cirkevných funkcií boli takými
kandidátmi, ktorých ani zdravotný stav
ani vek nebude prekážkou v tom, aby
mohli spĺňať úlohy súvisiace s ich fun-
kciou. Ale nech si aj nominovaní položia
otázku a nech si na ňu úprimne odpove-
dia: Odzrkadľuje môj život tento obraz a
budem schopný nasledujúcich šesť rokov
zastávať svoju funkciu a vykonávať úlo-
hy, ktorými budem poverený?

Majúc na srdci všetky uvedené skutoč-
nosti, prajeme každému voličovi aj no-
minantovi v našej cirkvi múdre rozvažo-
vanie a triezve, uvážené rozhodnutia vo
volebnom procese. Nech Hospodin po-
žehná náš život i našu službu!

S bratským pozdravom:
Vince Fekete      László Fazekas

generálny kurátor         biskup
Komárno, 19. septembra 2013

V  ÚSTRETY  VŠEOBECNÝM  VOĽBÁM

Pred tvárou
Hospodina

Pane, daj nám svornú, bratskú

lásku, aby sme sa všetci navzájom

znali a ctili ako bratia a sestry a aby

sme sa mohli podobať Tebe, náš

drahý Pane. Aby sme prosili za

všetkých a za každého, ako dieťa

prosí za druhé u svojho otca. Daj,

nech si nikto z nás nevyhľadáva

vlastný prospech, ani nech nezabú-

da na Teba pre niečo iného, ale po-

môž nám, aby sme odložili všetku

nenávisť, závisť a svár, aby sme sa

navzájom milovali ako pravé, po-

božné Božie deti a aby sme tak

svorne mohli hovoriť nie Otče môj,

ale Otče náš. Amen.

Martin Luther
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Oľga Szélesová

UJSŤ  AKO  PAVOL
Sk 9,25

Ó, Pane dobrý, daj mi ten povraz,
pred nepriateľom mám chuť ujsť neraz.

Ó, Pane dobrý, daj mi ten múr,
nech oddelí ma od strastí, chmúr.

Ó, Pane drahý, prosím Ťa, pomôž,
nech nie som viac neprávostiam podnož.

Ó, Pane, kráčať chcem len s Tebou.
Tak často musím ujsť pred sebou.



Dňa 16. septembra 2013 sa na Ge-
nerálnom biskupskom úrade Evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania
(ECAV) na Slovensku v Bratislave
uskutočnilo v poradí druhé stretnutie
vedúcich predstaviteľov kresťanských
cirkví na Slovensku. Predstavitelia
zúčastnených cirkví prerokovali
návrh spoločného Vyhlásenia najvyš-
ších predstaviteľov kresťanských cirkví
na Slovensku o rodine a po diskusii ho
schválili. Okrem toho si účastníci
stretnutia navzájom vymenili aktuál-
ne názory na otázku financovania
cirkví a informovali sa o riešení tejto
otázky v rámci svojich cirkví.
Vyjadrili sa i k problematike prena-
sledovania kresťanov vo svete.

VYHLÁSENIE  O  RODINE

Písmo sväté ako prameň Božieho zja-
venia a kresťanskej náuky podáva jasné
svedectvo o manželstve a rodine ako o
Božom stvoriteľskom poriadku: „Tak
stvoril Boh človeka na svoj obraz; na
Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu
ich stvoril“ (1Mojž 1,27). „Preto muž o-
pustí svojho otca i svoju matku a priľne k
svojej žene a budú jedným telom“ (1Mojž
2,24).

Pre väčšinu obyvateľov Slovenska je
spokojný život v rodine prioritou, mnohé
rodiny však čelia rozličným vážnym ťaž-
kostiam. Nezamestnanosť, obavy z chu-
doby či nízky príjem im neumožňujú
viesť dôstojný život. Rodiny sú ohrozené
rozvodovou mentalitou, zníženým mo-
rálnym vedomím, násilím a neúctivým
zobrazovaním ľudskej sexuality na ve-
rejnosti. Riešenie týchto problémov si
vyžaduje angažovanosť celej spoločnos-
ti. Starostlivosť o rodinu nespočíva len v
jej materiálnom zabezpečení, ale aj v ne-
ustálom posilňovaní jej spoločenského,
sociálneho, kultúrneho i náboženského
významu. Našou povinnosťou je vše-
možne podporovať rodinu a dať jej takú
mieru istôt, aby požehnanie prichádzajú-
ce do rodín cez deti nebolo odmietané
ľudskou ustarostenosťou manželov o ich
ekonomické zabezpečenie.

S obavami sledujeme, že trendy z nie-
ktorých – predovšetkým ekonomicky roz-
vinutých – krajín sveta sa stále viac im-
plementujú aj do slovenskej spoločnosti.
Sme svedkami toho, ako sa po malých
krokoch spochybňuje význam manžel-
stva a nahlodávajú sa základy rodiny. Ak
by sa aj prostredníctvom rozhodnutí svet-
ských autorít v spoločnosti vytvárala at-
mosféra spochybňujúca inštitút manžel-
stva ako zväzku muža a ženy, vystavova-

la by sa aj rodina, postavená na tomto
manželstve, rozličným ohrozeniam a de-
formáciám.

Vzťah muža a ženy ako základnej spo-
ločenskej jednotky potvrdzuje Ježiš Kris-
tus v Mt 19,1–9. Manželstvo a rodina sú
Božím zámerom pre svet. Sme presved-
čení, že manželstvo ako zväzok muža a
ženy, ako aj rodina, ktorú vytvoria, ne-
majú v spoločnosti žiadnu alternatívu, na
ktorej by spočívalo Božie zaľúbenie a za-
sľúbenie požehnania. Žiadny iný zväzok
nebude nikdy rovnocenný s manžel-
stvom muža a ženy.

Na národnej úrovni sme pripravení
podporiť našu vládu a parlament pri pri-
jímaní takých dokumentov, ktoré budú
reflektovať nielen našu účasť v európ-
skych štruktúrach, ale aj naše spoločen-
ské, kultúrne a náboženské danosti, ktoré
sa v minulosti už osvedčili a ktoré mali
nespochybniteľný význam pri prežití slo-
venského národa a národnostných men-
šín žijúcich na Slovensku dodnes.

Podporujeme a budeme podporovať
predstaviteľov Slovenskej republiky a
všetkých reprezentantov Slovenska aj v
európskych a medzinárodných inštitú-
ciách pri presadzovaní postojov obyvate-
ľov Slovenska, ktoré sú v súlade s taký-
mito tradíciami. Veríme, že zjednotení so
všetkými ľuďmi dobrej vôle na Sloven-
sku zachováme a upevníme postavenie
manželstva a rodiny u nás i vo svete.

Kresťanské cirkvi vo svojom každo-
dennom úsilí budú naďalej využívať
všetky prostriedky na to, aby pomáhali
slabým a bezbranným, obhajovali právo
veriacich i neveriacich na dôstojný život
a ochraňovali ľudskú dôstojnosť vrátane
inštitútu manželstva a rodiny.

Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup a metropolita,

predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v
SR

Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi

augsburského vyznania na Slovensku,
predseda ERC v SR

Ján Babjak SJ
prešovský arcibiskup a metropolita,

Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej
republike

Rastislav,
arcibiskup prešovský a Slovenska, Pra-

voslávna cirkev na Slovensku
László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cir-

kvi na Slovensku
Ján Henžel,
predseda Rady Cirkvi bratskej v Slo-

venskej republike

Vyhlásenie k prenasledovaniu
kresťanov vo svete

S veľkými obavami sledujeme správy
o prenasledovaní kresťanov v Sýrii,
Egypte, ale aj v ďalších krajinách. Kres-
ťania sú v nich unášaní zo svojich domo-
vov, vraždení či nútení k úteku za hrani-
ce svojej vlasti.

Žiadame, aby sa Organizácia spoje-
ných národov vážne zaoberala otázkou
dodržiavania ľudských práv v oblasti ná-
boženskej slobody, ako sú zakotvené vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v
Charte OSN, a aby prísne vyžadovala od
vlád v týchto krajinách dodržiavanie ná-
boženskej slobody a poskytovanie ochra-
ny všetkým ľuďom bez rozdielu ich vie-
rovyznania.

Obraciame sa na všetkých členov na-
šich cirkví, aby sa modlili k Pánu Bohu
za ducha tolerancie, vzájomného porozu-
menia, za zmierenie medzi znepriatele-
nými stranami, za pokoj vo svete.

V Bratislave, 16. septembra 2013
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Na druhom stretnutí vedúcich predstaviteľov
kresťanských cirkví boli prijaté dva dôležité dokumenty

Účastníci rokovania vedúcich predstaviteľov cirkví (poniektorí v zastúpení)
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Spása a život, aké sladké slová.
Znamenajú Božie zmilovanie, vy-
trhnutie zo smrti, budúcu perspek-
tívu vo viere. Boh má obnovujúcu
silu, to On nám daruje spásu i život.
Tu si treba uvedomiť, kto sme a kto
je On, darca. My sami zo seba
nedokážeme nastoliť obnovu, nevie-
me zmeniť našu chudobu. Ako sa to
stalo? Na to nám odpovedá refor-
mátor Ján Kalvín vo Vzdelaní vo
viere na základe Písma.

„Poznaním seba samých, ktoré nám
ukazuje našu ničotu, budeme mať u-
ľahčený prístup k pravému poznaniu
Boha, za predpokladu, že prvé pozna-
nie splnilo v našich srdciach svoju uve-
domovaciu funkciu.“ Ako málo sa po-
známe z tej horšej stránky! Dobrých
vlastností máme habadej. Ukazujeme
ich a pýšime sa nimi, ale tajíme i pred
Bohom našu neposlušnosť. Ak príde
priznanie vlastnej biedy, prichádza i
nutnosť ísť k Bohu. Vyžaduje si to po-
koru priznať, že ja, človek som prach,
sebec, nevďačník, zlostník, márnotrat-
ník. Toto poznanie má silnieť v našich
srdciach, v skutočných chrámoch Du-
cha Svätého. Srdce je činný orgán na-
šej viery, len ono je schopné vyvolať a
prijať uvedomenie, že človeka, hriešni-
ka sa ujíma neskonalá Božia láska.

„Boh sám nám ako by pootvoril prvé
dvere do svojho kráľovstva, keď zničil
tie dve hrozné morové rany, rozumej
vedomie zabezpečenosti pred Jeho
pomstou a falošnou dôverou v seba sa-
mých.“ Bratia a sestry, pravda je taká:
Boh na nás hľadí, vidí a pozná naše
cesty. Naozaj nie sme dokonalí, práve
naopak. Napriek tomu nám Boh poot-
voril dvere! On má tú moc, má takú
vôľu. Neprestaňme sa z toho radovať!
Jeho kráľovstvo nie je nedosiahnuteľ-
né, ale zo slávy Božieho kráľovstva už
teraz prijímame vzácny podiel Božích
detí.

Kalvín prirovnal k smrteľnému moru
vedomie zabezpečenosti, dôveru v se-
ba. Nesprevádza nás práve toto v na-
šom živote? Berieme spôsob tohto sve-
ta, zabezpečiť sa je predsa moderné,
zvlášť, keď je kríza. Ale neprišla aj krí-
za práve preto, že niektorí ľudia sú za-
bezpečení až nadmieru? Reformátor
považuje sebadôveru za falošnú. Tá sa
orientuje na vlastnú silu, neráta s Bo-
žou pomstou; s tým, že na zlé ľudské
konanie prichádza Božia odpoveď.
„Moja je pomsta“, hovorí nám Boh vo

svojom slove. Je ťažké sa odosobniť od
vedomia zabezpečenosti, oddeliť sa od
hroznej dôvery v seba, ktorá je mylnou
vierou. Je to ako mor, je to pasca poku-
šiteľa, ak prehnane a nekriticky sa ob-
klopujeme a zabezpečujeme a nadto
ešte máme v sebe prílišnú sebadôveru
bez známok pokory. Božej pomste ne-
možno uniknúť, Boh je všemohúci vo
svojom panovaní!

„Vtedy ešte len začíname pozdviho-
vať k nebu oči, zahľadené skôr a utkve-
lé k zemi, a upíname sa k Pánovi my,
ktorí sme kedysi sami v sebe mali spo-
činutie.“ Obnova k spáse a životu je
teda nasmerovaná k nebu. V mnohom
nám záleží na zemi, budujeme pozem-
ské kráľovstvá, ale Boh nám už poot-
voril dvere inde. Pán Ježiš nás pozýva
i dnes k dokonalému. Dajme sa Ním
pozvať, Ním sa dajme viesť. Žime nie
v sebe, ale v Ňom, ktorý nám je cestou,
pravdou i životom. Musíme sa upnúť k
Pánovi, je to nevyhnutné. Spojiť sa vo
všetkom s Pánom, byť s Ním jedno.
On je pripravený nás niesť, vyslobo-
diť. Naše oči sa však sústreďujú na iné,
sme ako nevidiaci Jeho dielo. On je
Mesiáš, s Jeho pomocou slepí vidia!
Neobstojí tu ľudské konštatovanie se-

bestačnosti, dostatku. Je to nanajvýš
nerozumné. Upnime sa k Pánovi, nech
nás vedie Jeho prítomná sila. Kalvín
rozpoznal túžbu viery: netúžiť po ze-
mi, ale po nebi. Dvere sú odchýlené ku
kroku spásy, života. Nedajme sa ze-
mou oklamať.

„Otec milosrdenstva – nehľadiac k
tomu, že naša neprávosť si zasluhova-
la niečo celkom iné – podľa svojej ne-

vysvetliteľnej dobrotivosti sa nám dob-
rovoľne ukazuje. Nám, ktorí sme tak
veľmi skrúšení a zmätení. A tak skrze
prostriedky, o ktorých vie, že môžu pri-
spieť v našej nemohúcnosti, odvoláva
nás z bludu do života, zo zániku k spá-
se, z kraľovania diabla pod kraľovanie
svoje.“ Boh je Otec milosrdenstva, na-
pĺňa svoju zmluvu s človekom. Zasľú-
bil preukázať nám svoje milosrden-
stvo. Prehliada neposlušnosť, neprá-
vosť, ktorá nás ťaží. On koná v náš
prospech. Iste by sme si zaslúžili cel-
kom iné, zavrhnutie a potupu. Nevie-
me si vysvetliť, nevieme ako je to vô-
bec možné, že Boh sa milosrdne sklá-
ňa k ľuďom.

My neprávosť učinenú na nás trestá-
me, dožadujeme sa pozemského práva.
Otec milosrdenstva je celkom iný. Ne-
trvá navždy pri svojom hneve, má On
svoje vlastné prostriedky, časy a činy.
Čo Boh dáva, slúži nám k spaseniu. On
sám zo seba vydáva nám, dobrotivo
prejavuje svoju nezmernú starostli-
vosť. Ján Kalvín opísal náš neblahý
stav ako skrúšenosť a zmätenosť. Koľ-
kokrát práve toto je naša situácia, zmä-
tok v hlave a v živote. Skrúšenosť nad
bezmocnosťou prežívame permanent-
ne, skoro stále. Boh však koná milosr-
denstvo, je jeho Otcom, zdrojom a šíri-
teľom. Niet pre nás života v bludoch
sveta, v mamone, ktorej svet poklon-
kuje. Zanikne všetko na zemi, všetky
diela, ktoré sa dnes na nej hrdo vypína-
jú. Skončí tým prízemné kraľovanie
diabla.

„Hospodin stanovil tento prípravný
stupeň pre všetkých tých, ktorých sa
mu zaľúbilo vrátiť v dedičstvo nebes-
kého života, aby totiž výčitkami svedo-
mia a ťaživým bremenom svojich hrie-
chov boli bodavo vháňaní do Jeho báz-
ne, predkladá nám na počiatku svoj
Zákon, ktorý nás zaúča do tohto po-
znania.“ Spoliehajme sa na Božiu lás-
ku, na Jeho zaľúbenie a aj my buďme
zaľúbení do Neho. V tomto príprav-
nom stupni sa musíme orientovať na
dedičstvo, ktoré máme v nebi. Ono je
hodné trvalého zápasu s hriechom. Ne-
bráňme sa, ak sme vedení do Božej
bázne cez to, čo prežívame. Božia ob-
nova má pre nás i dnes veľký význam.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (VIII.)

Ako sme obnovení k spáse a životu? 
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Synodná rada Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na svo-
jom 43. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 7. septembra 2013 v Komárne,
prijala nasledovné uznesenia verejné-
ho záujmu:

– Schválila zápisnicu zo 41. a 42. za-
sadnutia Synodnej rady.

– S poľutovaním brala na vedomie, že
zástupcovia slovenských seniorátov, res-
pektíve ich povolaní náhradníci sa nedo-
stavili na zasadnutie, a tak musela o po-
daní Ondavsko-hornádskeho reformova-
ného seniorátu týkajúceho sa prestupu
Reformovaného cirkevného zboru Sla-
nec z Abovsko-turnianskeho seniorátu ro-
kovať bez nich. Synodná rada – berúc do
úvahy uznesenie Synody č. ZS-15/2012
– si nepraje predostrieť Synode žiadosť o
prestup Reformovaného cirkevného zbo-
ru Slanec.

– Ústavný duchovný Tamás Süll vo
svojom liste zo dňa 10. júna 2013 podal
referát o tohtoročnom Kirchentagu orga-
nizovanom v Hamburgu. Synodná rada
ohľadne budúcnosti poverí Tamása Sülla
a Sándora Molnára, aby podali návrhy
vzhľadom na prípravu tlačových a obra-
zových publikácií predstavujúcich našu
cirkev. Synodná rada poďakuje Rýnskej
protestantskej cirkvi za podporu našej
cirkvi pri úhrade cestovných nákladov na
Kirchentag 2013.

– Wittenberské centrum Svetového
zväzu luteránov z príležitosti 500. výro-
čia reformácie by chcelo vytvoriť Luthe-
rovu záhradu, do ktorej mieni vysadiť
500 stromov; cena stromu je 500 eur a
môžu si ich nárokovať partnerské organi-
zácie. Naša cirkev sa pripája k výzve Wit-
tenberského centra Svetového zväzu lu-
teránov a z príležitosti 500. výročia refor-
mácie si nárokuje a zasadí jeden strom.

– Naša cirkev sa chce zúčastniť na
Stretnutí kresťanov, ktoré bude organizo-
vané v roku 2014 vo Wrocławi. K úhra-
de nákladov bude naša cirkev schopná
prispieť podľa svojich možností a v závis-
losti od príspevku iných zahraničných cir-
kví.

– Jeden spomedzi komárňanských ga-
ráží za účelom skladovacích priestorov
prepustí Oddeleniu cirkevnej hudby, Ús-
trediu diakonie a Fireszu.

– Povolila, aby Reformovaný cirkevný
zbor Silická Brezová zúčtoval podporu,
ktorú dostal od Všeobecného fondu v ro-
ku 2012, do 31. decembra 2013.

– Mária Meňkyová, seniorka Micha-
lovského reformovaného seniorátu vo
svojom liste zo dňa 28. júna 2013 zasla-
la uznesenia seniorálneho valného zhro-
maždenia v súvislosti s uzneseniami Sy-

nody č. ZS-30/2012 a ZS-32/2012, ako aj
ZS-31/2012. Synodná rada uznesenia se-
niorálneho valného zhromaždenia Micha-
lovského reformovaného seniorátu pred-
ostrie komisii ustanovenej Synodou.

– Marek Maďarič, minister kultúry
Slovenskej republiky dňa 17. júna 2013
listom oslovil biskupa našej cirkvi. Jed-
nak informuje ho o tom, že v súvislosti s
financovaním cirkví jednotlivé cirkvi
reagovali rozlične na súpis majetku a ich
odpovede sa týkali aj takých oblastí, kto-
ré nespadajú do kompetencie odbornej
komisie vytvorenej na riešenie problému
financovania cirkví. Na strane druhej
žiada vedúcich predstaviteľov našej cir-
kvi, aby podali správu o miere štátnej pod-
pory vzhľadom na celkové náklady našej
cirkvi. Minister by sa rád dozvedel aj
mienku našej cirkvi o prípadnom zavede-
ní asignačného modelu aj na Slovensku.
Synodná rada poverí biskupa Lászlóa Fa-
zekasa, zástupcu biskupa Róberta Gére-
siho a hlavného synodného radcu Sándo-
ra Molnára, aby odpovedali na list minis-
tra kultúry SR Mareka Maďariča.

– Schválila anonymný dotazník v súvi-
slosti s obrazom budúcnosti našej cirkvi
a poverí synodného radcu Istvána Battu,
aby dotazník spracoval do 31. októbra
2013.

– Návrh Dávida Vargaeštóka v súvis-
losti s doplnením liturgického odevu du-
chovných slúžiacich v Ekumenickej pas-
toračnej službe predostrie teologickej ko-
misii.

– Schválila výsledky I. a II. skúšok du-
chovenskej spôsobilosti, ktoré sa konali
v dňoch 5–6. septembra 2013 a duchov-
ným Anita Erdélyi, Ágnes Fejes, István
Langschadl, Csaba Oros a Krisztina Po-
gány prisudzuje úplnú duchovenskú kva-
lifikáciu.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 za-
mestná Tamása Böszörményiho ako kap-
lána a ustanoví ho do služby v Reformo-
vanom cirkevnom zbore Rožňava. Jeho
dozerajúcim duchovným je duchovný
Zsolt Buza.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 za-
mestná ako kaplánku Ildikó Hozák-Ma-
gyar a zároveň ju ustanoví do služby v
Reformovanom cirkevnom zbore Ko-
márno. Jej dozerajúcou duchovnou je du-
chovná Zsuzsanna Fazekas.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 u-
stanoví Györgya Bóka do kaplánskej
služby do Abovsko-turnianskeho refor-
movaného seniorátu. Jeho dozerajúcim du-
chovným je senior Zoltán Orémus.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 pre-
miestní kaplána Gergő Egriho z Veľkých

Kapušian za kaplána do Reformovaného
cirkevného zboru Iškovce. Jeho dozera-
júcim duchovným je duchovný v Drah-
ňove László Csoma.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 pre-
miestní zadeleného duchovného Miklósa
Nyékyho zo Slavca za zadeleného du-
chovného do Maďarského reformované-
ho cirkevného zboru Košice.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 pre-
miestní zastupujúcu duchovnú v Zacha-
rovciach Erzsébet Androvics za zadelenú
duchovnú do Reformovaného cirkevné-
ho zboru Veľké Kapušany.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 pre-
miestní kaplána Dušana Brnu za senio-
rálneho kaplána do Michalovského refor-
movaného seniorátu. Jeho dozerajúcou
duchovnou je seniorka Mária Meňkyová.

– Poverí biskupa Lászlóa Fazekasa, aby
rokoval s predsedníctvom Reformované-
ho cirkevného zboru Zlatná na Ostrove o
obsadení duchovenskej stanice.

– S účinnosťou od 1. októbra 2013 za-
mestná Jaroslava Géciho ako levitu, sú-
časne ho ako levitu vyšle do služby v Re-
formovanom cirkevnom zbore Sečovce.

– Brala na vedomie rozsudok Súdu Te-
kovského reformovaného seniorátu vy-
nesený v súvislosti s prezenčnou listinou,
ktorá zmizla na doškoľovaní duchov-
ných v Berekfürdő, a prijala ospravedl-
nenie nitrianskeho duchovného Tamása
Ficzereho. Synodná rada poverí synod-
ného radcu Loránta Rákosa, aby infor-
moval duchovných, ktorí sa nezúčastnili
na doškoľovaní v Berekfürdő, o náhra-
de.

– Brala na vedomie, že na valnom
zhromaždení ADGE Tagung 2013, ktoré
sa bude konať v dňoch 22–24. októbra
2013 vo Svätom Jure, budú našu cirkev
zastupovať biskup László Fazekas a sy-
nodný radca István Batta.

– Konštatovala, že naša cirkev nemá
možnosť zorganizovať Valné zhromaž-
denie Svetového spoločenstva reformo-
vaných v roku 2017.

– Misijné stredisko Reformovanej cir-
kvi v Maďarsku spolu s Misijnou a dia-
konickou kanceláriou organizujú už VII.
Misijnú a diakonickú konferenciu Kar-
patskej kotliny, na ktorej budú našu cir-
kev zastupovať poverená riaditeľka Jo-
lán Rácz, spolupracovníčka pre rómsku
misiu Zsuzsanna Tóth, koordinátorka Vä-
zenskej misie Éva Antala a synodný rad-
ca Árpád Molnár.

– Brala na vedomie informáciu o pou-
žití sumy (12 100 eur) zo zbierky na pod-
poru ľudí postihnutých povodňami (5000

(Pokračovanie na str. 6)
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eur sme poukázali Odboru diakonie Čes-
kobratskej cirkvi evangelickej, 4000 eur
Maďarskej reformovanej službe lásky a
3100 eur jednej evanjelickej cirkevnej
škôlke v Halle).

– Brala na vedomie, že predsedovia
našej cirkvi budú v obežníku informovať
cirkevné zbory a senioráty o úlohách sú-
visiacich s voľbami do cirkevných fun-
kcií (zverejňujeme ho na str. 2 tohto čísla
– pozn. red.).

– Synodná rada pred viacerými rokmi
rozhodla, že postaví pamätné tabule na
počesť niekdajšieho generálneho kuráto-
ra a biskupa našej cirkvi. Pamätná tabuľa
Bertalana Kis-Csájiho už bola odhalená
v chráme Reformovaného cirkevného zbo-
ru Veľká Ida. Synodná rada súhlasila s
tým, aby pamätná tabuľa biskupovi Imre
Vargovi so schváleným textom bola od-
halená na otváracej bohoslužbe jesenné-
ho zasadnutia Synody v reformovanom
chráme v Rimavskej Sobote.

– Súhlasila s tým, aby naša cirkev v
deklarácii odsúdila zatváranie škôl plá-
nované Ministerstvom školstva Sloven-
skej republiky.

– Ako zriaďovateľ Teologickej akadé-
mie J. Calvina žiada riaditeľa inštitúcie,
aby do 4. októbra 2013 zaslal jej platný
štatút, hlásenie o činnosti za uplynulých
5 rokov a účtovnú závierku za uplynu-
lých 5 rokov.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Diakovce zamenil pozem-
ky č. 447/2, 446/2 a 446/3 s rozlohou 71
metrov štvorcových, nachádzajúce sa v

katastri obce Diakovce, ktoré má vo svo-
jom vlastníctve, za pozemky č. 426/8,
426/9 a 448/2 s rozlohou 71 metrov štvor-
cových, vo vlastníctve Erzsébet Lengyel.

– Brala na vedomie hlásenie seniora
Sándora Dobaiho o tom, že odchodom do
dôchodku Lajosa Nagya sa uprázdnila
duchovenská stanica v Reformovanom
cirkevnom zbore Modrany, respektíve že
ho mienia obsadiť vypísaním konkurzu.

– Kaplánka Annamária Mikos, riadi-
teľka Ústredia diakonie listom oznámila,
že po vypršaní materskej dovolenky dňa
4. septembra 2013 nastúpi do služby, res-
pektíve sa zriekne funkcie riaditeľky Ús-
tredia diakonie. Synodná rada brala na
vedomie zrieknutie sa Annamárie Mikos
funkcie riaditeľky Ústredia diakonie s ú-
činnosťou od 15. septembra 2013 a vy-
píše konkurz na funkciu riaditeľa nezis-
kovej organizácie Diakonia reformata.
Do vyhlásenia výsledkov konkurzu Sy-
nodná rada poverí vedením Ústredia dia-
konie Jolán Rácz. Synodná rada s účin-
nosťou od 15. septembra 2013 mení pra-
covný úväzok kaplánky Annamárie Mi-
kos z polovičného na úplný.

– Delegácia Českobratskej cirkvi evan-
gelickej navštívi dňa 19. októbra našu
cirkev. Synodná rada žiada zástupcu bis-
kupa Mariána Hamariho, seniorov Máriu
Meňkyovú a Juraja Brecka, aby obratom
podali návrh na 25-minútový kultúrny
program, ktorý by bol uvedený dňa 19.
októbra 2013 spolu s kultúrnym progra-
mom v maďarskom a českom jazyku.

Synodná rada prípravou návštevy dele-
gácie Českobratskej cirkvi evangelickej,
ako aj kultúrneho podujatia spojeného s
touto návštevou poverí zástupcu biskupa
Róberta Géresiho.

– Schválila doplnený program Okrúh-
leho stola 2013, ktorý naša cirkev orga-
nizuje v októbri – za účasti západoeuróp-
skych podporných organizácií – v Zlat-
nej na Ostrove.

– Poverí predsedov našej cirkvi, aby v
mene našej cirkvi osobne pozdravili pro-
fesora Lajosa Csémyho pri príležitosti je-
ho životného jubilea.

– Poverí zástupcu biskupa Róberta Gé-
resiho a synodného radcu Istvána Battu,
aby na základe informácií, ktoré odzneli
na zasadnutí, pripravili odpoveď pre Spo-
ločenstvo európskych protestantských cir-
kví vo veci dialógu medzi cirkvami.

– Brala na vedomie list podpísaný zás-
tupcom biskupa Mariánom Hamarim a
zástupcom generálneho kurátora Jánom
Marcinčákom o tom, že v záujme vyho-
venia požiadavke Synody z uznesenia č.
ZS-31/2012 Rada Konventu navrhne
Valnému zhromaždeniu Konventu ako naj-
vyššiemu orgánu ukončiť činnosť Kon-
ventu pre obnovu reformovaného kres-
ťanstva na Slovensku ako platformy v
rámci Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku.
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Na Reformovanú teologickú fakultu
Univerzity J. Selyeho v Komárne na aka-
demický rok 2013/2014 na odbor teoló-
gia boli prijaté nasledovné osoby: Ger-
gely József Csűrös (Budapešť), Judit
Bátori (Rumunsko), József Bogár (Bi-
harnagybajom), Zoltán Darvasi (Ru-
munsko), Krisztián Tóth (Veľký Blh) a
Bálint Márk Vásárhelyi (Budapešť).

Poslucháčmi prvého ročníka odboru
misiológia, diakonia a sociálna práca sú:
Andrea Jakab-Csomor (Veľké Ludin-
ce), Borbála Kurucz (Pribeta), Veroni-
ka Miriák (Bátorove Kosihy), Tihamér
Sándor (Veľký Meder), Melinda Végső
(Čalovec) a Mária Vörös (Komárno).

Na denné doktorandské štúdium (PhD.)
bola prijatá Krisztina Pogány, ktorá na
Katedre Nového zákona pod vedením
profesora Juraja Bándyho bude pracovať
na svojej dizertačnej práci s názvom
Kristológia listu Židom.

Na rigorózne štúdium (ThDr.) boli pri-
jatí Zoltán Erdélyi a Erzsébet Öllős.
Zoltán Erdélyi na Katedre cirkevných
dejín pod vedením Jánosa Molnára má
písať prácu s názvom Protestantské zbo-
ry v tekovskom senioráte pred a po tole-
rančnom patente, kým Erzsébet Öllős sa
na Katedre Nového zákona pod vedením
Juraja Bándyho bude venovať práci s náz-
vom Úloha listu Rímskym (so zvláštnym
zreteľom na kapitoly 9–11.) v židovsko-
kresťanskom dialógu.

Dňa 30. augusta úspešne obhájili svoju
dizertačnú prácu Zsolt Buza (Dejiny Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku v rokoch 1945–1989) a Szilárd
Szénási (Freud a religionistika). Obi-
dvaja sú oprávnení nosiť titul PhD. (dok-
tor filozofických vied), svoje diplomy
prevezmú dňa 22. júna 2014.

Erzsébet Öllős

Zo života RTF Univerzity J. Selyeho v Komárne
NOVÍ  POSLUCHÁČI,  NOVOPEČENÍ  DOKTORI

ZO  43.  ZASADNUTIA  SYNODNEJ  RADY

Duchovenské skúšky
V dňoch 5–6. septembra 2013 sa I. a II.

duchovenské skúšky konali v Komárne.
Pred Komisiou pre kvalifikáciu du-
chovných nasledovné osoby získali kap-
lánsku kvalifikáciu: György Bók (Tre-
bišov), Tamás Böszörményi (Veľké Ka-
pušany), Eszter Csobolyó (Maďarsko),
Kamilla Egyeg (Moča), Ildikó Hozák-
Magyar (Komárno) a Viktor Molnár
(Rimavská Sobota). Levitskú skúšku zlo-
žil: Jaroslav Géci (Vyšný Čaj).

II. duchovenské skúšky úspešne zloži-
lo päť kaplánov (spomedzi desiatich),
čím sa stali duchovnými s plným prá-
vom, respektíve sú zvoliteľní: Anita Er-
délyi (Vlčany), Ágnes Fejes (Rumince),
István Langschadl (Malý Kamenec),
Csaba Oros (Gabčíkovo) a Krisztina
Pogány (Číčov).

Na skúškach bol prítomný aj generálny
kurátor Vince Fekete a na II. duchoven-
ských skúškach boli na pomoc odborníci
(biskup Mihály Márkus z cirkevných de-
jín, advokát Árpád Édes z cirkevného
práva; Zsolt Görözdi z homiletiky, litur-
giky a misiológie; kým Kinga Süll z hym-
nológie).



Bratislavskému duchovnému a
zároveň vedúcemu Katedry Nového
zákona na Reformovanej boho-
sloveckej univerzite v Debrecíne,
prof. Imre Peresovi bola na výročnej
25. ekumenickej biblickej konfe-
rencii, ktorá sa konala v dňoch
22–24. augusta 2013 v Szegede, ude-
lená za jeho vedeckú prácu Cena
Joachima Gnilku. Túto cenu nazva-
nú po významnom, ešte stále žijú-
com katolíckom novozákonníkovi,
ktorý bol na tomto akte aj osobne
prítomný, udeľuje Medzinárodná
biblická konferencia na základe
návrhu 10-členného medzi-
národného vedeckého výboru.

Počas slávnostného aktu predniesol
laudáciu na profesora Peresa teologický
profesor na dôchodku Zsolt Kozma z
Kluže, ktorý konštatoval, že ocenený sa
o predmet svojho bádania nezaujíma
len z praktických či prakticko-apologe-
tických dôvodov, ale jeho záujem je
podstatne hlbší: „Ako znalca Nového
zákona ho zaujímajú pramene, korene,

posolstvá týchto prameňov pre vtedaj-
šiu dobu a ich ešte aj dnes platné od-
kazy. […] Pre jeho prácu je typická ve-

decká dôkladnosť a bibliografická roz-
vážnosť, ktorú môžeme sledovať tak v
jeho väčších spisoch, ako aj v menších
publikáciách.“ Ako sumárne hodnote-
nie ocenenej osobnosti môžeme citovať

konštatovanie laudátora, že prof. Peres
je významným predstaviteľom teológov
zo stredovýchodnej Európy a vo svojej

práci si uchováva
úroveň aktuálneho
stavu európskeho
vedeckého teolo-
gického bádania v
oblasti NZ.

Pri tejto príleži-
tosti sa aj Katedra
teológie a kateche-
tiky Pedagogickej
fakulty Univerzity
Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici pri-
pája ku gratulan-
tom a do ďalších
rokov mu praje ve-

ľa tvorivých síl, pevné zdravie a Božie
požehnanie.

Albín Masarik,
vedúci Katedry teológie a katechetiky
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Jak vôd živých jeleň hľadá, keď je
smädom trápený, tak Ťa, Bože náš,
vždy žiada naša duša v súžení. Preto sa
snažíme využiť každú vhodnú chvíľu
a príležitosť, keď sa môžeme zastaviť
pred tvárou živého Boha. Takouto
príležitosťou bol aj deň 24. august
2013 vo Veľkej Dobroni: tradičný deň
rodiny usporiadaný už po piatykrát,
na ktorom sa zúčastnilo sedemtisíc
duší.

Zúčastnili sme sa už dňa rodiny v na-
šom zbore (v Tušiciach) a tiež na rodin-
nom dni, čo bol spoločne zorganizovaný
s Re-Mi-Diou. Ale boli sme zvedaví, aké
to je, keď sa zíde toľko ľudí. Preto sme
deviati z obcí Bara, Tušice a Maťovské
Vojkovce, túžiaci po nebeskej manne, ta
zavítali.

Dorazili sme na pekné miesto, kde bo-
lo mnoho stromov; bolo tam plno lavíc a
na jeho konci veľké pódium, odkiaľ bola
počuť nádherná pieseň v sprievode gita-
ry. Otvárací ceremoniál mal na starosti
Sándor Zán-Fábián, biskup Podkarpat-
skej reformovanej cirkvi, a to podľa Rím
10,10: „...lebo srdcom veríme na spra-
vodlivosť a ústami vyznávame na spase-
nie.“

Program bol bohatý, každý si mohol
vyberať podľa vlastného rozhodnutia, na
ktorom predstavení sa zúčastní. Doslova
padala nebeská manna, a to každému po-

dľa jeho potreby. Deťom bol pripravený
program zvlášť. Program misie Bethesda
bol o závislosti a o vyslobodení z nej. Po-
tom program pre tých, ktorí sú postihnu-
tí a pre ich rodiny. Známy pastorálny

psychológ Ferenc Pálhegyi mal pred-
nášku pre manželov (Náboženstvo alebo
rozvod?). Gusztáv Bölcskei, biskup z
Maďarska prednášal o tom, ako zažiť na-
šu reformovanú vieru. Politik Róbert
Molnár prednášal o živote v nasledova-
ní Krista a jeho vyznaní. Bolo hodnotné
aj svedectvo riaditeľa školy Bélu Ma-
jorosa, ktorý zároveň pôsobí aj ako kurá-
tor cirkevného zboru.

Program oslovil aj ľudí v požehnanom
veku (starších), osoby pôsobiacich v spo-
ločnosti ako verejní činitelia, učiteľov-
pedagógov; tých, čo slúžia, respektíve
túžia slúžiť v prospech duchovnej obro-

dy. Veľmi bohatý program ešte obohaco-
valo množstvo piesní v sprievode kapiel,
a to celý deň.

Celodenný program dovŕšil biskup
Sándor Zán-Fábián, ktorý hovoril o u-
pevnení záväzku. Sme ochotní slúžiť s
vierou pre našich rodičov, pre naše deti,
súrodencov a pre iných? Svedčil o viere
(rímskeho) stotníka z Kafarnaumu; o vie-
re, ktorá verila, že stačí jediné slovo Pána
Ježiša Krista k tomu, aby bol uzdravený
jeho sluha. Istota v neistote.

24. august, Veľká Dobroň: miesto, kde
sme sa mohli pozrieť do zrkadla; miesto,
kde sme mohli obdŕžať odpovede na mno-
hé otázky; miesto, kde Boh prestrel stôl
pre lačných a žíznivých. Kde sme sa
mohli stíšiť a rozprávať sa s Bohom.
Miesto, kde sme my všetci, ktorí kráča-
me vo viere, mohli uzavrieť zmluvu s
Bohom; a tiež tí, ktorí zatiaľ vo viere
nechodia, ale hľadajú Boha. Verím, že
toho dňa boli vyslyšané naše modlitby.
Mnohí brali domov so sebou vieru, nádej
a uzdravenie. Verím, že Hospodin aj na-
ďalej sa postará o rozsievačov a o sejbe.

Preto zostaňme verní našim zborom a
našej cirkvi v každej sfére života. Takto
ostávame verní Kristovi – a to aj vtedy,
keď to nie je ľahké či ideálne.

Ibolya Varjassi

Duchovný RKC dostal Cenu Joachima Glinku

Významné medzinárodné ocenenie Imre Peresovi

Imre Peres (naľavo) s mníchovským profesorom Gnilkom.
(Snímka: Gábor Püski)

Obdivuhodný reformovaný deň rodín v Podkarpatsku
Vo Veľkej Dobroni sa zišlo sedemtisíc ľudí



Inštalácia duchovného. Dňa 1. sep-
tembra v Strážnom bol inštalovaný do
svojho úradu zvolený duchovný zboru
Miklós Kiss. Službu zvestovania slova
Božieho na základe 2Pt 1,2–4 vykonal
biskup László Fazekas, kým slávnostný
akt senior Zemplínskeho reformovaného
seniorátu Elemér Molnár.

Životné jubileum. Dňa 11. septembra
sa pri príležitosti 50. narodenín generál-
neho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku konali slávnostné bohoslužby
v petržalskom evanjelickom chráme. Mi-
loša Klátika v mene našej cirkvi a Eku-
menickej rady cirkví v SR pozdravil pred
verejnosťou biskup László Fazekas.

Exmitácia teológov a inštalácia du-
chovného. Dňa 15. septembra vo Veľ-
kom Blhu bol inštalovaný do svojho úra-
du zvolený duchovný zboru László Ge-
be, zároveň došlo aj k exmitácii nasle-
dovných teológov, ktorí úspešne absol-
vovali teologické štúdium a majú za se-
bou aj kaplánske skúšky: György Bók
(bude seniorálnym kaplánom v abovsko-
turnianskom senioráte), Tamás Böször-
ményi (bude kaplánom v Rožňave), Ka-
milla Egyeg (pôjde v zastúpení cirkvi na
štipendium na Univerzitu Martina Luthe-
ra do Halle), Ildikó Hozák-Magyar (bude
kaplánkou v Komárne) a Viktor Molnár
(pre pobyt v zahraničí zatiaľ nenastúpi
do služby). Službu zvestovania slova Bo-
žieho a akt exmitácie vykonal biskup
László Fazekas.

Stretnutie vedúcich predstaviteľov
kresťanských cirkví. Dňa 16. septem-
bra sa v ústredí Evanjelickej cirkvi a. v.
na Slovensku v Bratislave zišli najvyš-
ší predstavitelia kresťanských cirkví na
Slovensku. Rokovali predovšetkým o
plánovanej zmene systému financovania
cirkví, ale na stretnutí boli prijaté aj dve
dôležité vyhlásenia: jedno o rodine, kým
druhé proti prenasledovaniu kresťanov
vo svete (zverejňujeme ich na str. 3 tohto
čísla – pozn. red.).

Bratislavský reformovaný chrám
100-ročný. Dňa 22. septembra Reformo-
vaný cirkevný zbor Bratislava na sláv-

nostných bohoslužbách vzdal vďaku Bo-
hu za to, že jeho chrám stojí už 100 ro-
kov (bol vysvätený dňa 5. októbra 1913).
Na slávnosti bol prítomný aj generálny
kurátor Vince Fekete, hlásaním slova Bo-
žieho na základe Mt 21,12–14 poslúžil bis-
kup László Fazekas.

Okrúhly stôl. Naša cirkev za účasti
našich nemeckých a švajčiarskych pod-
porných organizácií organizuje dňa 14.
októbra 2013 okrúhly stôl v Zlatnej na
Ostrove. Predstavitelia Diakonisches
Werk, Reformierter Bund, HEKS, Evan-
jelickej cirkvi v Badene a Rýnskej pro-
testantskej cirkvi spolu s vedúcimi a zod-
povednými predstaviteľmi našej cirkvi
budú rokovať o našich projektoch v ob-
lasti misie a diakonie. V predchádzajúci
deň, 13. októbra naši hostia budú kázať
na predpoludňajších bohoslužbách v dol-
noštálskom, zemianskoolčianskom, tôn-
skom, komárňanskom a hurbanovskom
zbore. Od 15 hod. sa zúčastnia na ďakov-
ných bohoslužbách vo Vlčanoch, ktoré
sa budú konať za úspešnú rekonštrukciu
chrámu.

Stretnutie pedagógov. V sobotu, 19.
októbra o 11 hod. bude usporiadaná v ko-
šickom reformovanom chráme konferen-
cia pre učiteľov reformovaných škôl. O
dnešnej reformovanej identite budú pred-
nášať zástupca biskupa Róbert Géresi a
Judit Balogh, docentka Univerzity v
Miskolci, kým prítomnosť a budúcnosť
reformovaného školského systému na
Slovensku má načrtnúť radkyňa našej
cirkvi pre všeobecné vzdelávanie Enikő
Édes.
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Konkurz
Diakonia Reformata n. o., inštitú-

cia Generálnej cirkvi zodpovedná

za diakoniu – v súlade s náležitos-

ťami obsiahnutými v 10. bode §-u 5

zákona č. 1/2003 – vypisuje kon-

kurz na obsadenie funkcie riaditeľa.

Požiadavky kladené na uchádza-

čov: samostatné členstvo v reformo-

vanej cirkvi, vysokoškolské vzde-

lanie v príslušnom odbore, sociál-

na citlivosť, skúsenosť s riadením,

zaťažiteľnosť. Voľba je na päť ro-

kov.

Konkurzná práca má obsahovať

odborný životopis uchádzača, spisy

a referencie dosvedčujúce splnenie

podmienok, ako aj koncepciu na ria-

denie a koordinovanie úloh v oblasti

služby lásky. Konkurzná práca sa

má zaslať ako doporučená zásielka

do 15. novembra 2013 na adresu:

Diakonia Reformata, Jókaiho 34,

945 01 Komárno.

Podrobnejšie informácie možno zís-

kať na mailovej adrese: diakonia@

reformata.sk.

Spevácka súťaž
Oddelenie cirkevnej hudby organizuje

aj tento rok súťaž v spievaní cirkevných
piesní pre všetky vekové kategórie. Prvé
kolo súťaže sa uskutoční 23. novembra
2013 v Tušiciach. Prihlásiť sa môžete do
31. októbra 2013 na adrese casovia@
gmail.com. Bližšie informácie môžete
získať na tej istej adrese, alebo môžete
volať aj na telefónne čísla: 0949/557 463,
0918/237 971, 0904/647 830.

Do druhého kola, do finále sa dostanú
z každej kategórie tí najlepší. Finále bude
v dňoch 7–8. decembra 2013 v Rimav-
skej Sobote.

Do obidvoch kôl sa treba pripravovať
tými istými 10 piesňami. Sú medzi nimi
piesne zo Spevníka a tiež (mládežnícke)
piesne podľa vlastného výberu.

I. kategória (1–3. ročník základnej
školy): č. 24, 77, 81, 96, 117, 213 a štyri
(mládežnícke) piesne podľa vlastného
výberu.

II. kategória (4–6. ročník základnej
školy): č. 1, 19, 23, 47, 105, 225 a štyri
(mládežnícke) piesne podľa vlastného
výberu.

III. kategória (7–9. ročník základnej
školy): č. 6, 16, 34, 68, 107, 450 a štyri
(mládežnícke) piesne podľa vlastného
výberu.

IV. kategória (stredoškoláci): č. 14, 27,
28, 80, 128, 322 a štyri (mládežnícke)
piesne podľa vlastného výberu.

V. kategórii (dospelí): totožné s piesňa-
mi IV. kategórie.

Piesne podľa vlastného výberu môžete
vybrať napr. zo spevníkov Chváľte Pána
Ježiša, Buď tobě sláva, Laudate... Na sú-
ťaži bude spievať každý jednu z piesní
podľa vlastného výberu a dve piesne zo
Spevníka, bez hudobného sprievodu.

Prajeme hojnosť Božieho požehnania
počas prípravy a počas súťaže.

Oddelenie cirkevnej hudby
RKC na Slovensku


