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ČakaNie  Na  stretNutie
„Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. Na Pána čaká

moja duša viac ako strážnici na ráno, viac ako strážnici na ráno“ (Žalm 130,5–
6). Veriaci človek vo svojej modlitbe často volá takto: Môj Pane! Volám Ťa, poná-
hľaj sa! Pri príležitosti Adventu je aktuálne porozmýšlať o čakaní a o stretnutí.  

Čo znamená čakať? Veru, je to duševné napätie. Rozruch a pripravenie sa. To,
že netrpezlivo čakám, pretože stretnutie je dôležité pre mňa. Toto čakanie rozhýbe
telo aj dušu. Znamená vieru a nádej, pretože pravá viera je čakaním naplnenia a
aktívnym čakaním, napĺňajúcim život. Je šťastný, kto vie čakať s túžiacim srdcom
na Pána, čia duša sa zo dňa na deň obrodí prostredníctvom šťastnej viery. „Čakám
Pána.” Verí v to, že sa s Ním stretne a aj sa pripravuje na to. Sviatočná nálada po-
čas Adventu spočíva vo viere: Milujem Ťa, Pane môj, ponáhľaj sa ku mne!

A
stretnutie nastane! Či bdieš, alebo spíš... Je isté, že Pán Boh príde! Vte-
dy sa rozdelí pravdivý a falošný, láska a pretvárka, prchavý a večný.
Advent nie je iba časom prípravy na Vianoce, ale je v ňom prítomné

aj čakanie na veľké stretnutie bez pozemského dátumu. 
Je potrebné vidieť, že čakanie a stretnutie tvoria celosť. „Nehladal by som Te-

ba, keby si ma Ty už nebol našiel“ – hovorí Augustín.
„Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno.“ Odkiaľ je v žalmiste

táto naliehavá netrpezlivosť? Môže čakať na východ slnka ten, kto ho ešte nikdy
nevidel? Nie. Preto za ta-
kýmto čakaním, ako je aj v
žalme, je prítomné už napl-
nené stretnutie. A toto stret-
nutie smeruje k ešte živšie-
mu čakaniu. Chcem sa dos-
tať bližšie a bližšie k Bohu. 

V
eľké tajomstvo,
okúzlujúci zmy-
seľ, o tom, že

čakanie pochádza zo stret-
nutia a túži po vrúcnom
stretnutí. A kde je koniec? Tam, kde naše oči už nevidia a myseľ už nepreniká. Ale
naše volanie sa dá počuť: Pane môj, čakám Ťa, ponáhľaj sa ku mne, sleduj moje
slová! Odpoveďou na tieto slová, mod-
litby sú Vianoce. Aby sme už tu, síce
matne vidiac Ježiša, uvideli Ho a raz v
úplnom svetle tam hore. „Na Hospodi-
na očakávam, na Jeho slovo očakáva
moja duša.”

Márta Nagy 

Zasadnutie Synody na kon-

ci cyklu

Slávnosť sa konala v Ri-
mavskej Sobote

„Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých

štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, vie-

dol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a

poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš

zachovávať jeho príkazy, alebo nie“

(5Mojž 8,2).

Dňa 6. decembra 2014 sa v Rimav-
skej Sobote konalo posledné – 12. za-
sadnutie VIII. cyklu Synody našej cirkvi,
na ktorom najvyšší orgán našej cirkvi
uzavrel a vyhodnotil šesťročný volebný
cyklus, ako aj po prvýkrát odovzdal Ce-
nu Istvána Palóczi Czinkeho. 

Synoda sa začala slávnostnou boho-
službou v kostole v Rimavskej Sobote.
Biskup László Fazekas už vo svojej káz-
ni naznačil, že nastal čas hodnotenia a
obzretia sa späť. Na základe lekcie z
5Mojž 8,1–10, ale predovšetkým na zák-
lade horeuvedeného textu povedal: o
šesťročnom živote putujúcej cirkvi sa ne-
dá hovoriť tak, že by sme toto obdobie
nevideli ako časť uplynulého storočia, a
nemožno ho oddeliť ani od 500-ročných
dejín reformácie. Poukázal na výsledky
v oblasti misie, o napredovaní vo vede-
ní cirkvi, ale otvorene hovoril aj o problé-
moch, ktorých korene vidí v tom, že nie-
ktorí sa snažili formovať cirkev na zák-
lade vlastných predstáv, obmedzujúc
tým slobodu iných vo viere. Ale Pán mi-
lostivo vedie svoju putujúcu cirkev do
svojej krajiny aj napriek mnohým ťaž-
kostiam – povedal biskup. 

Na otváracej bohoslužbe Synody doš-
lo po prvýkrát k odovzdaniu vlani vytvo-
renej Ceny Istvána Palóczi Czinkeho.
Ocenenie schválené Synodou našej
cirkvi získal emeritný profesor Univerzity
Karlovej v Prahe dr. Lajos Csémy. Pod-

(Pokračovanie na str. 7)

Všetkým našim váženým 
Èitate¾om a Spolupracovníkom

želáme pokojné prežitie adventných
a vianočných sviatkov.

Redakcia



Všetko to, čo Pán Ježiš priniesol skr-
ze vieru a spasenie pre ľudstvo. Apoš-
tol Pavol o tom píše takto: „Vyzlečte si
starého človeka s predchádzajúcim spô-
sobom života, ktorý hynie klamnými žia-
dosťami, obnovte sa duchovným zmýš-
ľaním“ (Ef 4,22–23).

Podľa štatistiky sa viac ako 80% oby-
vateľstva našej krajiny považuje za
kresťanov. Často sa nad tým zamýš-
ľam, keď nakupujem v hypermarkete,
kde ovocie a zelenina sú doslova roz-
hádzané ako na smetisku, akoby ostat-
ní nechceli čerstvý a zdravý tovar.
Ďalej si môžeme všimnúť, že rôzne
druhy tovaru, ktorých kúpu sme si roz-
mysleli, nevraciame späť na pôvodné
miesto, odkiaľ sme si ich zobrali a ulo-
žili do nákupného vozíka. Opäť podľa
štatistiky, každé tri sekundy zomrie jed-
no dieťa na svete od hladu, a my vyspe-
lé krajiny vyhadzujeme ročne tony jed-
la do odpadkov.

Ak sme skutočne až 80% obyvateľ-
stva kresťanmi, tak by tu mal byť po-
zemský raj. Avšak – nemýľme sa! I nap-
riek tomu, že nás naši rodičia dali po-
krstiť (často proti našej vôli), to ešte ne-
znamená, že sa automaticky stávame
kresťanmi. O tom by predsa mali vypo-
vedať naše životy a z našej podstaty aj
vnútra by mala vyvierať láska, pokoj, k
čomu sú slová úplne zbytočné a tieto

črty sa dajú vyjadriť aj bez nich. Kres-
ťanský život vlastne znamená byť jed-
no v Kristovi: „lebo vierou ste všetci
Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď
všetci, čo ste boli pokrstení v Krista,
Krista ste si obliekli“ (Gal 3,26–27).
Ku každému činu sa staviam tak, ako-
by som ho vykonala pre Pána Ježiša, z

čoho vlastne vyplýva, že nebudem ro-
biť svojmu blížnemu to, čo si neprajem,
aby robili iní mne. My svet pretvoriť či
zmeniť nevieme, a ani nemusíme. Iba-
že čo môžeme vykonať v prospech dru-
hých, neváhajme! A nenechajme ani
priestor v našich príbytkoch takým ve-
ciam, ktoré nepovažujeme za správne,
ale sme ochotní sa im prispôsobiť, len
preto, lebo to je v súčasnosti veľký
trend.

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
A Boh videl, že to bolo dobré. Začal sa
venovať aj stvoreniu človeka. „Boh po-
vedal: Utvorme človeka na svoj obraz,
na svoju podobu. Nech ľudia vládnu
nad morskými rybami, nebeským vtác-
tvom, dobytkom, nad celou zemou a nad
všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.
Boh stvoril človeka na svoj obraz; na
Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako
muža a ženu“ (1Mojž 1,26–27). A Boh

videl všetko, čo
učinil, a hľa, bo-
lo to veľmi dob-
ré. A keďže me-
dzi živými tvor-
mi nenašiel člo-
veku podobného,
ktorý by mu bol
roveň, preto mu
sformoval ženu
– partnerku. 

Boh nestvoril
dvoch mužov
alebo dve ženy,

nedošlo ku chybe pri ich stvorení, pre-
tože On je dokonalý a je Bohom po-
riadku. Neexistuje jedno pohlavie, ani
inakosť – odlišnosť. Homosexualita
nie je choroba! A ani výhovorka, že
príroda sa zmýlila, neodzrkadľuje sku-
točnosť. Preto miesto toho, že sa s po-
dobnými výrokmi stotožníme, predo-
strime túto tému našim deťom, vnúča-
tám vo svetle a v zrkadle Božieho slova.

(Pokračovanie na str. 3)

Pred tvárou
Hospodina

Bol som stratený v svojich hriechoch,
ale Ty si ma našiel a dal si sa mi poz-
nať v svojom synovi Ježišovi Kristovi.
Tak verím, že dielo spasenia tam na
kríži aj za moje ospravedlnenie pod-
stúpil, aby ma z hriechu a večnej smrti
vykúpil. Aj mňa od hriechov očistil,
aby mi večnosť ponúkol. A nielen to.
On je stelesnením večného života. Či
každému veriacemu neponúka sám
seba a prostredníctvom Ducha svojho
nás neuschopňuje vidieť Boha ako Ot-
ca? To poznanie môže nám zjaviť On
sám, aby sme poznali, že Boh od po-
čiatku je našim milostivým Otcom. Náš
Orodovník Ježiš Kristus v danom čase
preto prišiel, aby Ho nám vyjavil, pre
záchranu moju ale aj tvoju, keď sa zno-
vuzrodíš, budeš vradený medzi jeho
vyvolené deti Božie, ktorí prijali Jeho
charakter a verne Ho nasledujú. Amen.

tibor sabovik
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Margita Breznaiová

BOžIE DIEťA
Vstávajú zo sna pastieri, divia sa a žasnú,
to veľké Božie znamenie im osvetľuje cestu,
Boh svoláva k Betlehému zo všetkých strán,
príď sa pokloniť každý,
kto máš srdce otvorené dokorán.

Narodil sa Kristus Pán, od nás dávno túžený,
položený v jasličkách Ježiško je zrodený.
V tejto chladnej zimnej dobe,
leží v jasliach a v chudobe,
aj ty drahý kresťane kľakni na kolená,
nech ti v duši zazvoní sláva Jeho mena,
to je Boh tvoj v dieťati čo ti život dal,
večný Pán i večný Kráľ.

Kresťanstvo v zrkadle Božieho slova

Čo vlaStne znamená byť kReSťanom?
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(Dokončenie zo str. 2)
Veď predsa jeden a ten istý Boh, ktorý
tak dokonale a precízne stvoril všetko,
sa nemýlil, ani nedošlo ku žiadnej chy-
be z Jeho strany. Homosexualita je dôs-
ledok hriechu, pretože sa ľudstvo vzdia-
lilo od Boha už za dávnych čias. „Boží
hnev sa totiž zjavuje z neba proti kaž-
dej bezbožnosti a nespravodlivosti ľu-
dí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú
pravde“ (Rím 1,18). 

A rovnako ďalej sa v liste apoštola
Pavla Rímskym píše: „Božiu pravdu
zamenili za lož a úctu a službu preuka-
zovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľo-
vi, ktorý je požehnaný naveky. Amen“
(Rím 1,25). Ďalej v 26. a v 27. verši nas-
leduje: „Preto ich Boh vydal napospas
hanebným vášňam. Lebo ich ženy zame-
nili prirodzený styk za protiprirodzený.
Podobne aj muži zanechali prirodzený
styk so ženou a rozpálili sa rozkošníc-
kou vášňou jeden voči druhému; muži s
mužmi páchali hanebnosti a sami na se-
be si odniesli zaslúženú odplatu za svo-
je poblúdenie.“

Žiaľ, ešte ani „kresťania“ nie sú vys-
poriadaní s tým, že homosexualita nie
je dôsledkom chyby prírody, a že nikto
sa tak nenarodil. To Boh dopustil tieto
veci v ich životoch práve kvôli nepod-
dajnosti a krivdám zo strany ľudstva,
ktorých sa voči Nemu dopustili. „Keby
niekto súložil s mužom, ako sa súloží so
ženou, dopustili by sa ohavnosti a oba-
ja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za
svoju krv“ (3Mojž 20,13). Preto je ne-
vyhnutné prinášať, predostierať túto té-
mu a problematiku v modlitbách pred
Boha a pokúsiť sa nasmerovať naše
deti, vnúčatá, známych tým správnym
smerom.

Ďalej sa okrem iných v Stvoriteľo-
vých plánoch, ktoré sa týkajú témy: člo-
vek – manželstvo v 1Mojž 2,24, môže-
me dočítať: „Preto muž opustí svojho
otca i matku a prilipne k svojej žene a
budú jedno telo.“ Taktiež veľmi aktu-
álna téma. Od našich mladých často
počujeme, že k šťastiu nepotrebujú pa-
pier. To je pravda, papier nie, ale Boha
áno! V Biblii sa na viacerých miestach
dočítame, že Boh uzavrel s Noachom,
Abrahámom a Izákom zmluvu. V No-
vom zákone Boh na túto zmluvu nad-
väzuje prostredníctvom Pána Ježiša tak-
to: „A podobne po večeri vzal kalich a
hovoril: Tento kalich je nová zmluva v
mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás“ (Lk
22,20). Tak i manželstvo je podobnou
zmluvou medzi Bohom a dvoma ľuď-

mi, napriek tomu, že v dnešnej moder-
nej dobe tomu nepripisujeme patričný,
resp. žiadny význam. Z toho dôvodu
hriech nenazývame hriechom. A takto
zvoleným štýlom žijú mladí i starší.
Mladí skúšajú partnerský vzťah, tí star-
ší sa obávajú straty vdovského alebo
vdoveckého dôchodku, a tak uzavreli
dohodu s hriechom.

Preto sa pýtam (na mieste je otázka):
kde, v čom a prostredníctvom čoho sa
preukazuje naše kresťanstvo, keď po-
važujeme všetko za oveľa dôležitejšie
než čistý a úprimný vzťah s Bohom?
Veľmi často mladí ani nechápu skutoč-
ný význam slova láska, a často si ho za-
mieňajú s uspokojením telesných žia-
dostí. Lásku sme dostali ako dar od Bo-
ha, rovnako tak aj intímnu náruživosť a
telesné túžby, vášne, o ktorých tak úžas-
ne píše Božie slovo: „a budú jedno telo“
čo si v žiadnom prípade netreba zamie-
ňať s tým, že máme dovolené bezhlavo
a bezuzdne smilniť. Intímny život je vý-
sostne súčasťou čistého manželstva. Boh
jednoznačne pomenoval intímny život
uskutočňovaný mimo manželstva smil-

stvom a v rámci manželstva uskutočne-
nú nevernosť cudzoložstvom. Tieto dve
veci treba odlišovať, nakoľko nezna-
menajú to isté. Ide o rozdielnu proble-
matiku, zahrnutú aj v Desať Božích pri-
kázaniach, kde Boh prikazuje: „Nescu-
dzoložíš!“ Uvedomme si, že pokiaľ by
smilstvo a cudzoložstvo neboli hrie-
chom, neboli by predsa obsiahnuté
zvlášť ešte aj v Božích prikázaniach! 

My, ktorí poznáme Boha, by sme sa
mali naučiť tak aj žiť, aby sa to páčilo

predovšetkým Jemu: „Manželstvo nech
majú všetci v úcte a manželské lôžko
nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a
cudzoložníkov bude súdiť sám Boh“ (Žid
13,4). Pričom konkrétne a obzvlášť
vystríha smilníkov a cudzoložníkov, že
neostanú bez Jeho rozsudku. Nechci-
me vlastnými názormi a predstavami
ovplyvňovať Boha, pretože Jemu sa ne-
môžeme vysmievať. Nedopusťme, aby
naše deti, naši milovaní žili „nadivo-
ko“. Dbajme i na to, aby nás nikto ne-
mohol obviniť z toho, že sme sa takmer
dennodenne stretávali s týmto druhom
hriechu a neupozornili sme naň dotyč-
ných, že sme im nehovorili o Pánovi Je-
žišovi, o možnosti spasenia a večného
života! Pán Ježiš prišiel ako svetlo do
tohto sveta, žime teda aj my v tomto Je-
ho svetle! „Duch však výslovne hovorí,
že v posledných časoch niektorí odpad-
nú od viery a budú sa pridŕžať bludných
duchov a náuk démonov pre pokrytec-
tvo luhárov, ktorých svedomie má na
sebe vypálený znak. Títo ľudia zabra-
ňujú vstupovať do manželstva, prika-
zujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh

predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním
prijímali tí, čo veria a poznajú prav-
du“ (1Tim 4,13).

Žime kresťanský život tak, aby sme
nezneuctili Boha a nespôsobovali mu
bolesť. Nemôžeme jesť zo stola Sata-
novho a súčasne zo stola Božieho, lebo
chrám Boží a modlárstvo nejdú dohro-
mady a ani nemajú medzi sebou nič
spoločné. Buďme silní vo viere, aby sme
obstáli, pretože Pán je blízko!

ibolya Varjaššiová

Kresťanstvo v zrkadle Božieho slova

Čo vlaStne znamená byť kReSťanom?
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w 31. decembra 2014 sa v našej
Generálnej cirkvi ukončí jedno voleb-
né obdobie. O uplynulých šiestich
rokoch v živote našej cirkvi, o výsled-
koch a plánoch  sme sa rozprávali s
biskupom László Fazekasom, duchov-
ným predsedom synody našej cirkvi.

– Na ktorých hodnotách a základ-
ných princípoch ste pred 6 rokmi
začali svoju biskupskú službu?

– Na prvom slávnostnom zasadnutí VIII.
cyklu Synody dňa 14. februára 2009 bolo
mojím svedectvom, ktoré odznelo v ina-
uguračnom prejave: „Ty však zostaň v tom,
čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď
vieš, od koho si sa to naučil“ (2Tim 3,14).
Vyznávam, že asi najdôležitejšou našou
životnou hodnotou je to, keď nás Hos-
podin osloví, povolá do služby a my na
toto povolanie odpovieme svojím áno. 

– ako sa podľa vášho názoru zmenil
život našej cirkvi v týchto 6 rokoch? 

– V mnohých oblastiach došlo k znač-
nému napredovaniu. Vzťahy medzi du-
chovnými sa stali silnejšími, bratskejší-
mi. Došlo k náprave aj v administrácii, na-
ši duchovní ju vykonávajú s väčšou po-
zornosťou. Určite sú v tom nápomocné aj
tie formuláre, ktoré sú k dispozícii: roz-
počet, účtovná závierka, štatistika atď. 

V roku 2010 som spolu s príslušnými
seniormi začal navštevovať duchovných.
Doteraz sa nám podarilo dostať sa k 143.
(Výnimku tvorí užský a zemplínsky senio-
rát). Od tohto istého roku sme dokázali
spravidelniť doškoľovanie duchovných.
Na viacdenných doškoľovaniach vládne
čoraz lepšia atmosféra a všetci pociťuje-
me dôležitosť spoločenstva. Do okruhu
doškoľovania zaraďujem aj skúšky ducho-
venskej spôsobilosti a môžem povedať,
že už existuje aj kvalifikačná skúška. Za
uplynulých 6 rokov absolvovalo I. skúš-
ku duchovenskej spôsobilosti 35 študen-
tov teológie a 40 kaplánov absolvovalo II.
skúšku duchovenskej spôsobilosti. Neza-
budli sme ani na pedagógov, vyučujúcich
v našich cirkevných školách. Naša Rada
pre všeobecné vzdelávanie pripravila pre
nich 5 doškoľovaní. Dôležitú prácu vyko-
náva aj Oddelenie cirkevnej hudby. Pravi-
delne sa konajú kantorské kurzy, stretnu-
tia kantorov, hudobné tábory, súťaž v spe-
ve a seniorálne stretnutia spevokolov. 

– a čo sa nevyvinulo podľa predstáv?
– Na začiatku som mal predstavu, že

ak bude každý na svojom mieste a bude
robiť to, k čomu bol povolaný, potom ve-
dúci predstaviteľ nemá inú úlohu, len dá-
vať pozor a sledovať prácu, ktorá sa koná
na Božiu slávu a na úžitok našej cirkvi.
Po krátkom čase som musel zistiť, že to
takto nefunguje. Z našej ľudskej prirodze-
nosti vyplýva, že disponujeme slobodnou
vôľou a nosíme v sebe postoj protivenia

sa a vzdoru. Musíme si priznať, že v „pred-
mete“ zachovanie zákonov a dbanie o ich
zachovávanie, sme neobstáli najlepšie.
Bolo veľa vecí, ktoré sme prehliadali, a
nesnažili sme sa ich vyriešiť silou záko-
na. Naše pričlenenie k Maďarskej refor-
movanej cirkvi zapríčinilo v našej dvojja-
zyčnej cirkvi národnostné napätie, ktoré
sme sa snažili zvládať s láskou a veľkou
trpezlivosťou, vždy zdôrazňujúc jednotu
našej cirkvi a to, aby sme národnú a kul-
túrnu mnohofarebnosť prijímali ako talent
od Boha. Nie vždy a nie vo všetkom sme
našli porozumenie, ale do konca volebné-
ho obdobia sa vášne utíšili. Na pokoji tre-
ba pracovať aj naďalej. 

– Prvoradou úlohou cirkvi je misia.
aj v tejto oblasti došlo k zmenám…

– Rok 2010 bol v našej cirkvi rokom
misie. Synoda schválila misijnú víziu,
ktorá nám ukazovala smer v misijnej služ-
be. Veľmi pekne sa rozbehli tie odvetvia
misie, pomocou ktorých môžeme hlásať
evanjelium a šíriť ho vnútri našej cirkvi,
ako aj mimo nej. Asi najstaršiu tradíciu
zaznamenáva mládežnícka misia, veď od
roku 1989 je práve ona najlepšie prepoje-
nou organizáciou. Zväz mladých reformo-
vaných úzko spolupracuje s našou cirk-

vou. Vymenovali sme univerzitného du-
chovného v osobe Tamása Sülla, ktorý je
sčasti univerzitným duchovným na Uni-
verzite Jánosa Selyeho, a tiež mládežníc-
kym duchovným Pridunajského dištriktu
Fireszu. Pravidelne sa konávajú letné tá-
bory, mládežnícke víkendovky, mesačné
stretnutia a biblické hodiny pre mládež.
Mládež sa vo veľkom množstve zapája do
organizovania a práce mládežníckeho tá-
bora pre celú Karpatskú kotlinu, ktorý sa
koná každé 2 roky pod názvom Csillag-
pont (Hviezdny bod). Vnútri Fireszu
vzniklo Fireszke, ktoré sa zaoberá oslo-
vovaním detí a organizovaním táborov pre
deti. V Centre Fireszke v Bátorových Ko-
sihách sa počas leta tábory kontinuálne
striedajú. Vo východnom regióne sa tieto
podujatia organizujú na regionálnej alebo
seniorálnej úrovni. Jedna skupina našich
duchovných sa rozhodla spolupracovať s
KOEN-om (Nadácia pre kresťanské vzde-

lávanie a výchovu). Program na rok 2013
pripravila skupina z našej cirkvi. 

V misijnej práci 2 slovenských seniorá-
tov napomáha misijná organizácia Re-Mi-
Dia (Reformovaná misia a diakonia), ktorá
každoročne organizuje stretnutia nielen pre
deti a mládež, ale misijné a evanjelizačné
podujatia prispôsobuje duchovným potre-
bám každej vekovej skupiny. Vydáva svoj
časopis, kalendár, učebnice náboženstva
pre základné školy a zbierky kázní. 

– Pán biskup, hovorili ste o misijných
odvetviach. Čo sa naozaj začalo alebo ci-
teľne posilnilo počas týchto 6 rokov?

– V spustení rómskej misie nám pomo-
hol Kirchentag, ktorý sa konal v roku 2011
v Drážďanoch, ktorého pokladničná zbier-
ka bola poskytnutá ako podpora na róm-
sku misiu našej cirkvi. Je to ťažké pole
pôsobnosti, kde je potrebná dobrá pripra-
venosť, vytrvalosť a obetavosť. Vytvorili
sme verejnoprospešnú organizáciu Róm-
ska misia, ktorej riaditeľkou je levitka
Zsuzsanna Tóth. Svoju prácu vykonáva s
veľkou dávkou odovzdanosti, najmä v zá-
padnej a strednej časti našej cirkvi.

Väzenská misia sa začala v roku 1999 a
dnes vedie túto službu na celoštátnej úrov-
ni naša duchovná Éva Antala, ktorá tohto
roku získala v Singapure najvyššie mož-
né vzdelanie v tejto špeciálnej oblasti mi-
sie, zvýšiac tým aj prestíž našej reformo-
vanej kresťanskej cirkvi. 

K veľkému pokroku došlo aj v oblasti
médií. Bola obnovená naša internetová
stránka a začalo sa internetové rozhlaso-
vé vysielanie – Sola rádio. Takmer v kaž-
dom senioráte sú dobrovoľníci, ktorí pri-
pravujú správy z jednotlivých cirkevno-
zborových podujatí. Za uplynulých 6 ro-
kov sme vydali 23 publikácií – spolu v
náklade takmer 33 000 výtlačkov. 

– Cirkevný život má však aj svoje
riadiace orgány a za každou službou
stojí organizačné pozadie. toto nie je
vždy viditeľné a nie je každému známe
ešte ani v rámci cirkvi…

– Riadiace orgány našej cirkvi vykoná-
vali svoju službu s veľkou vytrvalosťou a
obetavosťou. Uvediem len stručnú štatis-
tiku: Predsedníctvo synody zasadalo 22-
krát, Synodná rada 54-krát a Synoda 12-
krát. Synodná rada prijala za 6 rokov 1165
uznesení. Začali sme organizovať stret-
nutia seniorov a seniorálnych kurátorov,
ktorých sa uskutočnilo 11. Naša Synoda
prijala 4 dôležité zákony: o Všeobecnom
fonde; o podmienkach vykonávania jed-
notlivých cirkevných obradov; o právnom
postavení a združovaní cirkevných zborov
a o voľbe duchovných. A tiež len štatistic-
ky: naša Synoda prijala 2 novelizácie Ús-
tavy, 8 novelizácií zákonov a 2 smernice. 

o uplynulých šiestich rokoch

kazateľ biskup László Fazekas
(snímky: László szarvas)
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– ako v súčasnosti vyzerá systém na-
šich inštitúcií?

– Na prvom mieste uvádzam naše školy.
Na území našej cirkvi funguje 1 materská
škola, 5 základných škôl a 2 gymnáziá.
Aj napriek vážnym ťažkostiam, spôsobe-
ným diskriminatívnym charakterom prí-
slušných štátnych zákonov, sa naše školy
držia. Vďaka za to patrí obetavým pedagó-
gom a zriaďovateľom a v neposlednom ra-
de rodičom, ktorí pociťujú dôveru k ško-
lám aj napriek ich ťažkostiam. Počet žia-
kov v každej škole preukazuje klesajúcu
tendenciu. Jedine počet žiakov základnej
školy v Dolnom Štáli za posledné roky
narastá. V súčasnosti znamená najväčšiu
hrozbu vlani prijatý školský zákon, ktorý
ustanovuje minimálny počet žiakov v
triedach, a ním podmieňuje poskytnutie
štátnych dotácií. 

Naše vzťahy s Reformovanou teologic-
kou fakultou Univerzity J. Selyeho sú dob-
ré. Som členom Vedeckej rady fakulty, čo
uľahčuje komunikáciu a vzájomnú spo-
luprácu. V uplynulých rokoch sa naša cir-
kev spolupodieľala na organizovaní via-
cerých vedeckých konferencií. Na
teologickej fakulte sa začal študo-
vať odbor sociálna práca-misioló-
gia-diakonia. Teologický inštitút J.
Calvina je cirkevnou inštitúciou,
na ktorú sme v uplynulom období
dosť zabúdali. V budúcnosti by sme
– po obnovení Štatútu – chceli vy-
užívať túto inštitúciu pri doškoľo-
vacích programoch.  

Prostredníctvom Ústredia diako-
nie sa viackrát konali zbierky pre
osoby, žijúce na území postihnu-
tom povodňami či inými prírodnými ka-
tastrofami. Bolo spustených viacero zdra-
votníckych, sociálnych programov, prog-
ramov obdarúvania a programov prehlbu-
júcich empatiu. V roku 2010 bolo vysvä-
tených 15 diakonov. 

Reformované zbierky boli otvorené 31.
októbra 2009 v Rimavskej Sobote. Náv-
števníci sa tu môžu oboznámiť s dejina-
mi reformovanej cirkvi. Aj Zväz duchov-
ných obnovil svoju činnosť a začal vyko-
návať tú službu, ktorá je podstatnou čas-
ťou jeho existencie – vytvorenie spolo-
čenstva duchovných, vzájomná pomoc a
prehĺbenie v službe. Zväz žien funguje na
celoštátnej úrovni väčšinou na východe,
ale základné organizácie vykonávajú svoju
požehnanú službu v cirkevných zboroch.
Celoštátny zväz žien je v kontakte so zväz-
mi žien v Karpatskej kotline a zapája sa
do organizovania modlitebného dňa žien. 

Zväz maďarských reformovaných pre-
sbyterov na Slovensku vznikol 29. sep-
tembra 2012. V súčasnosti prebieha zakla-

danie základných organizácií na úrovni
seniorátov. Tohto roku sa uskutočnilo 1.
doškoľovanie presbyterov v Hrhove, Ko-
márne a vo Veľkých Kapušanoch. 

– ako sa vyvíjali kontakty našej cirk-
vi na politickej a občianskej úrovni?

– Za 6 rokov sme boli svedkami 2 vý-
men vlády. Na jar r. 2010 sa Ficova vláda
pokúsila z posledných síl ešte niečo vy-
liečiť v oblasti diskriminácie cirkevných
škôl a umožnila náhradu cestovného aj
pre žiakov cirkevných škôl. Ak však v
spádovej oblasti bydliska žiaka existuje
štátna škola, podpora na cestovné nie je
nárokovateľná... Druhým nariadením bo-
lo, že v 2010 bola narýchlo vypísaná mož-
nosť podávania projektov na Európsku
úniu v oblasti rekonštrukcie cirkevných
škôl. Vypísali ju len vtedy – raz. V našej
cirkvi získala takýto grant základná škola
vo Vojanoch. To poukazuje na fakt, že
predsa existuje možnosť takýchto projek-
tov, len neexistuje k tomu politická vôľa. 

Už koncom roku 2009 vláda prevetrala
tému úplnej finančnej odluky cirkví od
štátu. Existuje istý tlak zo strany liberálov

a Európskej únie vzhľadom na vyriešenie
tejto otázky. Je pravda, že doteraz sú cirk-
vi financované na základe zákona z roku
1949, ktorý bol odvtedy viackrát noveli-
zovaný. Táto metóda už nie je vyhovujú-
ca ani z nášho hľadiska. Pri zostavovaní
nového systému financovania by sa malo
z hľadiska našej cirkvi hovoriť o skonfi-
škovaných a dosiaľ nevrátených nehnu-
teľnostiach podľa Benešových dekrétov. 

– a naše domáce cirkevné vzťahy?
– Považujem za veľmi významné, že v

roku 2013 sme si ako vedúci predstavite-
lia cirkví v Slovenskej republike dokáza-
li po prvýkrát sadnúť a rokovať. Je to
zapríčinené asi aj tým, že každý môže
jasne vidieť, aké ťažkosti sú v živote
rodín a aj na úrovni spoločnosti je možné
pozorovať také problémy, ktorých lieče-
nie je možné len vo vzájomnom spojení.
Výsledkom týchto stretnutí je napríklad
spoločná deklarácia o rodine, o nábožen-
skej slobode a protest proti prenasledo-
vaniu kresťanov v Sýrii a v Egypte. 

Funkciu podpredsedu Ekumenickej ra-
dy cirkví v SR zastávam už v 3. volebnom
cykle, čo v každom prípade svedčí o uz-
naní našej cirkvi. Podarilo sa nám zaplniť
všetky pridelené miesta v Ekumenickej
pastoračnej službe. 2 naše duchovné slú-
žia v ozbrojených zboroch, 1 v ozbroje-
ných silách a 1 duchovný zastáva funk-
ciu vedúceho úradu v Ústredí ekumenic-
kej pastoračnej služby. 

Aktívne sme sa zúčastňovali aj na prá-
ci Slovenskej biblickej spoločnosti. V ro-
koch 2010–2014 zastával funkciu pod-
predsedu Slovenskej biblickej spoločnos-
ti zástupca biskupa Marián Hamari. Du-
chovný z Bratislavy, Imrich Peres sa stal
predsedom komisie prekladateľov No-
vého zákona. 

– ako by ste zhodnotili vývoj zahra-
ničných stykov našej cirkvi?

– Od 22. mája 2009 spolupracujeme v
organizačnej jednote Maďarskej refor-
movanej cirkvi s cirkvami Karpatskej
kotliny. Hoci my sme jej plnoprávnymi
členmi iba od 21. júna 2011, aj napriek
tomu je dôležitým ovocím našej spolu-
práce to, že vieme oveľa viac o našich ra-
dostiach a starostiach, a tak si ľahšie do-
kážeme pomôcť v prípade núdze. 

Partnerské vzťahy máme najmä
na nemeckom jazykovom území.
Udržiavame dobré vzťahy s našimi
rakúskymi, švajčiarskymi, nemec-
kými a holandskými bratmi. Dos-
tali sme podporu na vzdelávanie
dobrovoľných diakonov, pomáha-
jú nám štipendiami a poskytujú nám
podporu aj v oblasti vydávania kníh,
škôl a rekonštrukcie budov. Váž-
nym krokom je to, že sme sa v ro-
ku 2012 a 2013 mohli zísť na bese-
dách pri okrúhlom stole za účasti

partnerských zahraničných cirkví a pod-
porných organizácií. 

Obnovili sa naše vzťahy s Českobrat-
skou cirkvou evanjelickou. Pomohli nám
pri vypracovaní základnej koncepcie Zá-
kona o Všeobecnom fonde, poskytli nám
rady v oblasti finančnej odluky cirkvi od
štátu. 

Osobitne musím spomenúť posilnenie
našich vzťahov s Kórejskou presbyterián-
skou cirkvou. Naša Synoda prijala do našej
cirkvi ako misijný cirkevný zbor Kórejský
reformovaný cirkevný zbor, fungujúci v
Bratislave. Usilujeme sa udržať si členstvo
vo svetových a európskych cirkevných or-
ganizáciách. 

– Čím by ste, Pán Biskup, chceli uzav-
rieť túto rekapituláciu?

– Chcel by som sa poďakovať všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
živote našej cirkvi a svojou obetavou služ-
bou boli nápomocní pri budovaní našej
cirkvi na Božiu slávu. Ďakujem!

–sa–

o uplynulých šiestich rokoch



Wiliam Ralph Inge, anglikánsky autor známy svojimi výrok-
mi, povedal: „Žiadny kresťan nemôže byť pesimistom, veď kres-
ťanstvo je radikálne optimistické.“ Ak je trochu pravdy na tom-
to výroku, tak je namieste otázka: „Na akom základe má byť pos-
tavený náš optimizmus?“ Samozrejme môžeme byť optimistic-
ký bez toho, aby sme na optimizmus mali nejaký dôvod. Iste aj
vy poznáte ľudí, ktorí sú až bezbreho a nekriticky optimistický.
Často aj kresťania stavajú svoj optimizmus na veľmi riskant-
ných a nestálych zdrojoch optimizmu. Jeden z nich je vedecký,
technický alebo ekonomický pokrok...

Možno nás čaká technicky a ekonomicky skvelá budúcnosť,
ale Ježiš Kristus bol až príliš pesimistický ohľadne morálky a
viery ľudí v budúcnosti, ktorú pripodobnil k Noachovým časom
pred potopou. Druhým riskantným zdrojom optimizmu je počet-
ný rast kresťanov. Neviem presné čísla, ale počet kresťanov v no-
minálnych hodnotách asi rastie. Úprimne sa teším, keď poču-
jem o prebudeniach v Ázii a v Afrike. Na druhej strane v Európe
vo veľkých cirkvách počet kresťanov rapídne klesá. Modlime
sa za duchovné prebudenie! Slovo optimizmus v Písme nena-
chádzame, ale asi najbližším k nemu je slovo nádej. Kresťania
môžu postaviť svoj „reálny“ optimizmus na viacerých aspektoch
Božieho charakteru a konania (napr. Rím 8,28–38).

Prvým z nich je Božia od-
daná náklonnosť voči svojim
duchovným deťom. Apoštol
Pavol sa pýta rečnícku otáz-
ku: „Čo teda povedať na to?
Keď Boh za nás, kto proti
nám?“ Všemocný Boh, stvo-
riteľ sveta, nesmierny vo svo-
jej moci, úžasný vo svojej
múdrosti a vznešenosti, je náš
spojenec. Áno, môžu sa proti
nám postaviť rôzne sily. Keď
však za nami stojí takýto „bo-
dyguard“, tak môžeme čeliť
budúcnosti bez strachu. Dru-
hým aspektom, z ktorého ply-

nie náš optimizmus, je Božia radikálna láska. „Ten, ktorý neu-
šetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám
nedaroval s Ním všetko?” „Kto nás odlúči od lásky Kristovej?”
Pokiaľ v Starej zmluve, v knihe proroka Malachiáša, Židia vyjad-
rujú pesimizmus nad otázkou, či ich Boh miluje, tak my, ktorí
sa dívame na kríž z našej perspektívy, nemusíme mať žiadne
pochybnosti o Božej láske. Božie účinné pôsobenie je ďalším
zdrojom nášho optimizmu. „A my vieme, že milujúcim Boha, po-
volaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Boh
je autorom plánu spásy. Od začiatku, keď z chaosu vytvoril náš
svet, od „prvej dobrej správy“ až po poslednú kapitolu Zjave-
nia, môžeme vidieť Boží plán a jeho napĺňanie. 

Tvoj aj môj život patrí do tohto plánu a Boh je dostatočne sil-
ný, aby ho doviedol do konca.

Máme dostatočný dôvod pre „reálny optimizmus“. 
(www.tukan.sk)
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Boží náš Otecko,
čítam ti tento modlitby list,
Ďakovať chcem a raz k tebe prísť.
Ochraňuj mamičku, otecka, nás,
daj zdravie, chlebíčka, keď im je čas.
Ďakujem za páper, čo húsky nechali,
aby nás v perinkách v zimných 

dňoch zohriali.
Za páper bielučký, čo z neba padá, 
čo detská ručička roztápa rada.
Za svetlo hviezdičiek, čo sa v nich ligoce,
čo sa pri šantení roztopia na nose,
že sa raz narodil Ježiško maličký,
radosťou žiarili tie Jeho jasličky,
že On je jediný môj drahý Spasiteľ
a s Duchom svätým je detičiek tešiteľ…
a že vždy v každučky zimný čas
miluješ denne a chrániš nás.

Ďakujú tvoje deti.
Oľga szélesová
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Erika Ambrus v Johann Arndt v tibor Bajus v Miloslava Biľová v Jolana Bittóová v Juraj Brecko v Mária
Brecková v Margita Breznaiová v Dušan Brna v Zsolt Buza v Eszter Császár v Kálmán Cseri v Arpád
Csontos v Valéria Csontosová v tímea Czinke v Antoin de Saint-Exupéry v Erika Dékányová v Erika

Domonkošová v Zoltán Drenkó v tamás Fabiny v László Fazekas v Zsuzsanna Fazekas v Vince Fekete v
Juraj Gajdošoci v Michal Gajdošóci v tihamér Gasparecz v Róbert Géresi v Slavomír Hertneky v Ibolya Iski
v Pavel Jakobei v J. Jansen v Johann Jäger v tomáš Kempenský v Soren Aabye Kierkegaard v Béla A. Kis
v Lucia Kis v tibor Kiss v Edita Kočišková v Attila Kovács v Attila Lévai v Alžbeta Lucskayová v Johanna

Mixtaj v Árpád Molnár v Martin Mražík v Lajos Nagy v Márta Nagy v Zuzana Némethová v Anna
Nohajová v Erzsébet Öllős v Zoltán Orémus v Imrich Peres v Zuzana Peresová v tibor Sabovik v

Marianna Sláviková v Alfréd Somogyi v Johann Friedrich Starck v András Szabó v Oľga Szélesová v Milan
šupa v Gerhard tersteegen v Ibolya Varjaššiová

v roku 2014 boli autormi kalvínskych hlasov

V tohtoročných číslach nášho mesačníka boli uverejnené
články z pera horeuvedených autorov. Vyjadrujeme im svoju
vďaku za to, že dovolili, aby ich myšlienky sa stali duchovným
majetkom nás všetkých; svojimi spravodajstvami prispievali
k tomu, aby údovia našej cirkvi mohli byť lepšie informovaní,
veď pozitívny vzťah môžeme vytvoriť len k tomu, čo poznáme,
o čom máme poznatky. Tým, ktorí už nežijú, sme vďační za to,

že hoci aj po stáročiach „majú čo povedať“ dnes žijúcim refor-
movaným.

Očakávame Vaše ďalšie rukopisy, rovnako aj rukopisy nov-
ších autorov: všetkých tých, ktorí by sa chceli prihlásiť mate-
riálom, ktorý by sa hodil do jednej z mnohých rubrík úradného
orgánu našej cirkvi.

redakcia

Zimný list

Ako sa pozeráme na budúcnosť?

Sme optimisti či pesimisti?
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(Dokončenie zo str. 1)
ľa slov emeritného biskupa Gézu erdé-
lyiho, bol tento 91-ročný vedec svojím
jednoznačným postojom, prevyšujúcim
ideológie i záujmy, svojou 40-ročnou prá-
cou na poli teologického vzdelávania, svo-
jimi bohatými vedomosťami vždy pomo-
cou a oporou našej cirkvi. V Prahe žijúci
profesor – vzhľadom na svoj vek – nebol
prítomný na tejto historickej udalosti, ale
prostredníctvom videokonferencie bol
predsa súčasťou osláv. V jeho mene a na
jeho požiadanie prevzal Cenu emeritný
biskup Géza Erdélyi. Potom si účastníci s
dojatím vypočuli ďakovné slová Lajosa
Csémyho, ktorý s úctou hovoril o Istváno-
vi Palóczi Czinke ako o prvom biskupovi
našej cirkvi a o sebe skromne podotkol iba
toľko: „Túto cenu môžem prijať len v po-
kore svojej nehodnosti.“

Synoda pozdravila seniorov a seniorál-
nych kurátorov, odstupujúcich z funkcií, a
poďakovala sa im za službu. V rámci boho-
služby pozdravili aj duchovnú z Veľkých

Ludiniec, évu antala, koordinátorku vä-
zenskej misie našej cirkvi, pretože ona sa
stala vedúcou celoštátnej väzenskej misie.

Po slávnostných chvíľach bohoslužby
v kostole pokračovalo posledné zasadnu-
tie Synody rokovacou časťou v reformo-
vanom gymnáziu. Synodáli si vypočuli a
schválili záverečné hodnotiace hlásenie
biskupa za obdobie 6 rokov; novelizovali
Zákon o Všeobecnom fonde, ktorý bude
odteraz uplatňovať prísnejšie sankcie vo-
či neplatičom. Synoda v deklarácii vyja-
drila solidaritu s našimi sedmohradskými
reformovanými bratmi v súvislosti so
zoštátnením sedmohradského Székely Mi-
kó Kollégium. Napokon schválila Smer-
nicu o pomenovaní orgánov a úradov cirk-
vi, aby v budúcnosti boli jednotné pome-
novania cirkevných zborov, seniorátov a
ich úradov. V závere posledného zasadnu-

tia odovzdali predsedovia Synody – bis-
kup László Fazekas a generálny kurátor
Vince Fekete – jednotlivým synodálom
pamätné listy ako ocenenie ich 6-ročnej
práce. Nakoniec zástupca biskupa róbert
Géresi a zástupca generálneho kurátora
Ferenc Porubán poďakovali predsedom
najvyššieho zákonodarného orgánu našej
cirkvi biskupovi László Fazekasovi a ge-
nerálnemu kurátorovi Vince Feketemu za
ich obetavú službu v záujme cirkvi.

Synoda Reformovanej kresťanskej cirk-
vi týmto ukončila svoje VIII. volebné ob-
dobie. Prvé slávnostné zasadnutie Syno-
dy v novom zložení spojené s inaugurá-
ciou biskupa a generálneho kurátora sa
uskutoční dňa 17. januára 2015 v Rimav-
skej Sobote, keď staronové vedenie našej
cirkvi zloží prísahu, vzťahujúcu sa na no-
vé volebné obdobie. –sa–
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„Hospodin, ty nám daruješ po-
koj, veď aj všetky naše diela si za
nás urobil!“ (Iz 26,12).

Dňa 25. októbra sme pochovali
nášho brata misijného duchovné-
ho bélu a. kisa, redaktora kálvinis-
ta Szemle a kalvínskych hlasov. Je-
ho život i službu, rovnako ako rých-
lo prebiehajúcu chorobu ovplyvnil
práve tento izaiášovský text. bol
biblickým človekom, keď to bolo
potrebné, prísnym a tvrdým, „tvrdo-
šijným kalvínom“. bol jedným z
mála tých, ktorí si aj v dnešnom se-
kulárnom svete verne chránili hod-
noty historického kalvinizmu. 

Podľa našej viery nás béla pred-
išiel na ceste k svojmu Pánovi a vy-
kupiteľovi, ktorý nás takto povzbu-
dzuje: „vezmem vás k sebe, aby
ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn
14,3b). Predišiel nás, ale zanechal
prázdne miesto v srdci svojej rodi-
ny, ako aj v srdci členov maďarské-
ho reformovaného spoločenstva. 

Po ukončení maďarského gymná-
zia v Dunajskej Strede získal dip-
lom z ekonómie a od novembra
1991 sa stal redaktorom oficiálne-
ho tlačového orgánu našej cirkvi.
Po absolvovaní teologického inšti-
tútu J. Calvina v komárne v roku
2000 sa stal misijným duchovným
našej cirkvi. v roku 1990 sa oženil
s luciou Demeter. 

bol spoločenským človekom. od
svojej mladosti bol pravidelným
účastníkom vlastivedných cyklis-
tických túr. Desiatky rokov trvajú-
ca práca v oblasti organizácie kul-

túrneho života ho viazala ku klubo-
vému hnutiu maďarov v karpatskej
kotline, k tvorivým dielňam, zaobe-
rajúcim sa vlastivedou, miestopi-
som, národopisom... Široký okruh
jeho priateľov a známych si ctil je-
ho vieru, vedomosti a vážil si jeho
náročnú prácu. Jeho kresťanský
konzervatívny hodnotový systém
ho vždy viedol k tomu, aby nebol
len prijímateľom, ale aj odovzdá-
vateľom duševných a duchovných
hodnôt: všetkého toho, čo ani mo-
le, ani hŕdza nemôže zničiť. na zák-
lade svojich cirkevných poverení
pokračoval v tom, čo bolo trvalou
súčasťou jeho života: stretával sa
s ľuďmi, nadväzoval známosti, pí-
sal a informoval, a na svojom mies-
te pracoval na jednote, poukazujú-
cej na boha, v cirkvi i vo svete. Pre
neho bola prirodzenou od boha pri-

jatá služba lásky. a medzitým čítal,
učil sa, vzdelával sa, aby mocou
písmen – ako redaktor – mohol
vzdelávať. 

bol náruživým cyklistom a bež-
com. Duši, čo patrí duši; duchu, čo
patrí duchu; a telu len to, čo je pot-
rebné. v marci sa uňho prihlásila
choroba, ktorá oslabila jeho telo,
ale jeho dušu dokázala ešte viac
zoceliť. odvolávajúc sa na lásku k
pohybu, povedal o sebe: som bežia-
cim človekom. táto veta sa teraz
prehodnocuje... náš brat béla a. kis
znášal bolesti ako rozvážny, triez-
vy človek. konal prácu evanjelis-
tu: naplnil svoju službu. Dobrý boj
dobojoval, svoj beh dokonal, vieru
zachoval. 

Slová útechy na jeho pohrebe
zvestoval biskup lászló Fazekas.
v mene širokého okruhu jeho pria-
teľov a známych vyjadrila pozosta-
lým sústrasť duchovná z Holand-
ska márta tüski. v mene rodiny,
príbuzných, spoluslužobníkov a
nášho reformovaného spoločen-
stva sa s bélom a. kisom, ktorý bol
prostredníctvom kalvínskych hla-
sov aj misijným duchovným všet-
kých našich cirkevných zborov, roz-
lúčil duchovný z opatovského So-
kolca alfréd Somogyi. 

nech jeho milovaných pozosta-
lých Pán boh požehná tým, že môžu
ako skutočnosť prežívať božie pri-
sľúbenie: „a pokoj boží, ktorý pre-
vyšuje každý rozum, uchráni vaše
srdcia a vaše mysle v kristovi Ježi-
šovi“ (Fil 4,7). alfréd somogyi

BéLa  a.  kis
(1964–2014)

Zasadnutie Synody na konci cyklu

Slávnosť sa konala v Rimavskej Sobote

SP
R
A

V
O

D
A

JStV
O



séria prednášok. V Reformovanom
cirkevnom zbore Čalovec sa s mesač-
nou pravidelnosťou začala séria pred-
nášok pod názvom O ženách pre ženy.
Dňa 27. októbra mala prednášku du-
chovná z Komárna Zsuzsanna Fazekas
a dňa 1. decembra duchovná z Veľkého
Medera, Valéria Szabó. Podujatia sú ot-
vorené, každá dáma je srdečne vítaná. 

Zakončená obnova. Ukončila sa re-
konštrukcia interiéru kostola v Zemplí-
ne, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Po
82 000 eurovej investícii sa dňa 2. no-
vembra v tomto kostole opäť mohla ko-
nať bohoslužba. 

Pozvanie biskupa. Na pozvanie bis-
kupa Cirkvi československej husitskej
Jána Hradila sa zasadnutie Ekumenic-
kej rady cirkví na Slovensku v súvislos-
ti s januárovou ekumenickou bohosluž-
bou a s podujatiami ekumény na nasle-
dujúci rok, konalo dňa 3. novembra v
mestečku Újezd u Brna. 

Ochrana kultúrnych pamiatok. 4.
novembra sa konalo v Komárne doško-
ľovanie duchovných a presbyterov troch
seniorátov (bratislavský, komárňan-
ský a seniorát Barš), organizované Na-
dáciou László Telekiho a našou cirk-
vou v súvislosti s ochranou kultúrnych
pamiatok.

tínedžerská víkendovka. V dňoch
7–9. novembra usporiadala Pridunaj-
ská časť Firesz jesennú tínedžerskú ví-
kendovku, kde mládežníci pomohli tí-
nedžerom v tom, aby zistili, aký má Boh
s nimi plán.

spomienka. Predsedníctvo Refor-
movaného cirkevného zboru Komárno
(duchovná Zsuzsanna Fazekas, kuráto-
ri Ilona Oláh, Gáspár Farkas a Vince Fe-
kete) dňa 12. novembra pri príležitosti
100. výročia narodenia priniesli veniec
na hrob duchovného z Komárna a niek-
dajšieho biskupa Zsigmonda Horvátha
v Bori.

Celoštátna spevácka súťaž. V dňoch
14–15. novembra sa konalo finále ce-
loštátnej speváckej súťaže v Rimavskej
Sobote, na ktoré sa po predchádzajú-
cich kolách dostalo 25 detí. 

Návšteva v kórei. V dňoch 10–22.
novembra prijal biskup našej cirkvi
László Fazekas pozvanie Kórejskej pres-
byteriánskej cirkvi. Navštívil cirkevné
centrum, jej univerzitu a viaceré cirkev-
né zbory, na troch miestach zvestoval
Božie slovo, a tiež rokoval s riaditeľmi,

zodpovednými za misiu a ekumenické
vzťahy, s rektorom univerzity v Soule,
ako aj s niekoľkými jej vyučujúcimi.
Návštevu pripravil misijný duchovný
Park Sungkon. 

Mediálna misia. Reformovaná kres-
ťanská cirkev na Slovensku pripravila
v dňoch 18–20. novembra doškoľova-
nie v Mályi pre tých, ktorí v našej cirk-
vi slúžia alebo by chceli slúžiť v niek-
torej oblasti mediálnej komunikácie. Na
doškoľovaní sa zúčastnilo jedenásť re-
formovaných duchovných. 

súťaž v poznaní Biblie. Dňa 22. no-
vembra sa v Martovciach konala súťaž
Komárňanského reformovaného senio-
rátu v poznaní Biblie, ktorú pre žiakov
základných škôl usporadúvajú už 12
rokov. Do súťaže sa zapojilo 130 detí z
13 cirkevných zborov. 

Generálny konvent. V dňoch 24–
25. novembra sa v Mályi konalo zasad-
nutie Konventu. Okrem iného sa hovo-
rilo o Fonde výpomoci pre duchovných
a o Fonde vzdelávania v Karpatskej kot-
line, ako aj o oslave 500. výročia refor-
mácie. Na rokovaní zastupoval našu cir-
kev generálny kurátor Vince Fekete a
biskup László Fazekas. 

Predstavitelia cirkví. Dňa 26. no-
vembra vyjadrili najvyšší predstavite-
lia cirkví v Slovenskej republike a pred-
seda židovskej náboženskej obce v dek-
larácii svoju obavu v súvislosti s ne-
priaznivým demografickým vývojom
našej krajiny. 

Na návšteve v Českobratskej cirk-
vi. V dňoch 27–28. novembra navštívi-
lo predsedníctvo našej cirkvi v sprievo-
de hlavného synodného radcu Sándora
Molnára a biskupského tajomníka Ár-
páda Molnára vedenie Českobratskej

cirkvi. Ústrednou témou bola otázka se-
kularizácie, ale hovorilo sa aj o spo-
mienke na 600. výročie smrti Jana Hu-
sa a o Stretnutí kresťanov v roku 2016.

Mládežnícke podujatie. Dňa 29. no-
vembra sa konalo mládežnícke poduja-
tie v Kráľovskom Chlmci. Témou stret-
nutia bol život Jána Kalvína. Mládež-
níci si mohli vypočuť prednášku o živo-
te reformátora Jána Kalvína, potom si
mohli zmerať vedomosti v kvíze. 

Deň konfirmandov. Abovsko-tur-
niansky reformovaný seniorát usporia-
dal 29. novembra deň konfirmandov v
Jablonove nad Turňou, na ktorom sa zú-
častnilo takmer 90 konfirmandov. 

seniorálna recitačná súťaž. Dňa 29.
novembra sa v Pozbe uskutočnila senio-
rálna recitačná súťaž pod názvom Vie-
ra a domovina. 

Obnovený kostol. Dňa 30. novemb-
ra sa konala posviacka kostola v Kal-
nej nad Hronom, ktorý bol zničený po-
čas 2. svetovej vojny. Na tejto bohosluž-
be zvestoval Božie slovo biskup našej
cirkvi, László Fazekas. 

seniorálne valné zhromaždenie. V
Cesticiach sa dňa 30. novembra konalo
seniorálne valné zhromaždenie Abov-
sko-turnianskeho reformovaného seni-
orátu, na ktorom rozhodli o tom, ktoré
žiadosti o poskytnutie podpôr zo staveb-
ného rámca a z rámca na budovanie cirk-
vi Všeobecného fondu budú podporené.
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Prosba 
Prosíme našich spolupracov-

níkov, ktorí mienia o hocijakej cir-
kevnej príležitosti v našom me-
sačníku uverejniť článok, aby
svoj rukopis po nastaní udalosti
v čo najkratšej dobe (podľa mož-
nosti do 10 dní) boli láskaví zas-
lať na adresu  redakcie uvedenú
v tiráži.

Zároveň prosíme autorov, aby
svoje rukopisy podľa možnosti za-
sielali e-mailom.

redakcia


