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EŠTE  JE  MIESTO
V letných mesiacoch čoraz častejšie čítame a počúvame slová last minute.

Cestovné kancelárie pozývajú na svoje zájazdy touto krátkou vetou, a tak ozna-
mujú záujemcom, že na najbližší zájazd ešte je miesto a s využitím veľkých zliav
sa ešte dá prihlásiť.

A
j jedno z Ježišových podobenstiev sa končilo takto: ešte je miesto (Lk
14,15–24). V príbehu o veľkej večeri pozval pán domu pozvaných na
večeru. Keď už všetko pripravil a večera už bola na stole, poslal svojho

sluhu, aby povedal: Poďte, lebo všetko je už pripravené!
Odpovedajúcich môžeme rozdeliť do troch skupín: boli takí, ktorí odmietli, boli

aj takí, ktorí vošli, a sú aj takí, ktorí ešte môžu vojsť.
Pozvaní na večeru nejdú, žiadajú o ospravedlnenie: Kúpil som pole, pôjdem si

ho obzrieť; kúpil som voly, idem ich vyskúšať; oženil som sa, nemôžem ísť. Ich
ospravedlňovanie je rôzne, a predsa v niečom podobné: každý si niečo kúpil, neja-
ko sa vzmáhal. Svoje zveľadenie dosiahli vlastnými silami, vlastnou šikovnosťou.
Nepotrebujú pomoc.

Odmietli. Predstavitelia židovského národa, ktorí žili v Ježišových časoch,
ktorí boli pozvaní vďaka zmluve s Abrahámom viditeľnej v obriezke, ale keď
nadišla hodina, keď sa Božie zľutovanie naplnilo v Ježišovi Kristovi, vtedy ho
odmietli. Odmietli
aj tí, ktorí dostali
pozvanie v krste, ale
spoliehajú sa na
vlastné sily a mož-
nosti. Nepotrebujú
pomoc, milosť, od-
pustenie hriechov.
Vedia, že sú pokrs-
tení, vedia, že sa po-
čítajú za členov cirkvi, mnohí sú fyzicky prítomní v zhromaždení cirkevných zbo-
rov, ušami počujú Božie slovo, ale ich myseľ a srdce je inde. „Obzerajú si pole“,
„skúšajú voly“, plánujú rodinný program.

Keď pán domu začuje odpoveď pozvaných, prijíma prekvapujúce rozhodnutie:
pozýva chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Títo nemajú za čo si kúpiť
pole ani voly. Oni sú tí, ktorí stoja vonku, na námestiach a prosia, chodia po uli-
ciach a žobrú, potrebujú pomoc, prosia o almužny.

D
osiaľ ich nikto nepozval na večeru. Teraz s prekvapením počujú, že
dostali pozvanie. Nezaslúžene, ako postihnutí, chudobní, mrzáci. Oni sú
tí, o ktorých List Efezanom hovorí: „Preto vy, kedysi pohania podľa te-

la… boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti

(Pokračovanie na str. 2)

LEN  LÁSKA!
Bola ešte dieťaťom, keď sa jej rodi-

čia rozviedli. Zostala so svojou mat-
kou, hoci by bola radšej išla so svojím
otcom, lebo on bol k nej veľmi dobrý.
Mal ju rád a táto láska ju urobila slo-
bodnou: rob, na čo máš chuť a talent,
v tom ťa podporím! Ak chceš byť
šašom, budem sa z teba smiať – ho-
vorieval jej. Toto jej veľmi pomáhalo –
táto bezpodmienečná láska.

Keď sa rozhodla, že pôjde do An-
glicka, oznámila to s istou dávkou
strachu, ale jej otec ju aj v tomto po-
vzbudil: choď, leť! V prvých piatich
rokoch nemala možnosť prísť domov,
takže jej iba v duši zaznievalo na
začiatku každého jej pokusu: ja ťa
podporím. Toto jej dodávalo silu. A jej
viera. Lebo popri otcovskej láske do-
stala a prijala aj Otcovu lásku.

Keď v októbri vysvitlo, že jej otec sa
dostal do nemocnice, hneď sadla do
lietadla a naplánovala si návrat do
Londýna až pred Vianocami. Ale v
máji ešte deň čo deň sedela pri ne-
mocničnom lôžku od začiatku náv-
števných hodín až dovtedy, kým ju
sestričky neposlali preč. Kŕmila, napá-
jala, hladila nemohúce telo. A modlila
sa. Medzitým sa jej minuli všetky ús-
pory. Utiahla sa k starej mame svojej
priateľky, ktorej z vďačnosti pomáhala
v záhrade. Vďaka cti a dôveryhodnos-
ti získanej v uplynulých 15 rokoch ju
očakávajú späť do jej prenajatého by-
tu: ak si nájde novú prácu namiesto tej,
ktorú stratila, vyrovná si podlžnosti.

Nemá žiadny istý bod vzhľadom na
svoju budúcnosť – aj tie, čo mala, sa
rozpadli. Jej prítomnosť však takýto
bod má – je ním jej otec. Kým sa dá…
Anna, nech ti Boh žehná!

Lucia Kis



(Dokončenie zo str. 1)
na zmluvách Božieho prísľubu, bez
nádeje a bez Boha na svete“ (Ef 2,11
a.12).

Teraz sú to oni, ktorí vošli. Oni
mohli zažiť, že dostali miesto pri stole
nezaslúžene, ako hriešnici. Oni sú tí,
ktorí boli vzdialení, chodili po iných
cestách, ale život ich zlomil a museli
spoznať, že bez pomoci budú stratení.
Oni sú tí, ktorí zo srdca môžu spievať:
„Pod ťarchou hriechov klesol som, /
Tvoj hlas však oslovil ma vtom. / Obet-
ným bol si Baránkom. / Prijmi ma, Je-
žišu!“ (266/1).

Sluha hlási, že všetko toto sa udialo,
ale ešte vždy je miesto. Vtedy pán do-
mu opäť prikazuje sluhovi: vyjdi na
cesty a medzi ohrady a donúť všetkých

vojsť, aby sa naplnil dom. Výraz donú-
tiť by sme mohli preložiť aj ako nalie-
havo volať, nástojčivo oslovovať. Úlo-
hou sluhu je naliehavo volať, kým je
miesto pri prestretom stole. Podoben-

stvo sa tu končí. Končí sa v tom bode,
kde sa dozvedáme: pozývanie pokra-
čuje.

Prebieha už dvetisíc rokov. Apoštoli,
martýri, biskupi, rehoľníci, misionári,
reformátori, duchovní, presbyteri vy-
chádzali a vychádzajú na cesty, aby
naliehavo pozývali: ešte vždy je mies-
to!

Mnohí sú takí, ktorí odmietajú: hľa-
dajú polia, moc, silu, svoju prosperitu
očakávajú od iných, ale sú aj takí, ktorí
vedia, že u nikoho iného nie je pomoc,
len u Pána a Stvoriteľa neba i zeme, v
Otcovi, ktorý sa zmiluje aj nad nimi.
Kým znie hlas zvona, kým sa hlása Bo-
žie slovo, kým je prestretý Stôl Pánov,
kým ešte je miesto, je možné vojsť
na veľkú večeru!

„Pristúpme teda s dôverou k trónu
milosti, aby sme dosiahli milosrden-
stvo a našli milosť a pomoc v pravý
čas“ (Žid 4,16).

Zoltán Orémus

EŠTE  JE  MIESTO

Pred tvárou
Hospodina

Môj Pane a môj Bože. Chcel by
som žiť tak, aby som smel vojsť
do Tvojho neba, až sa skončí
tento život. Radujem sa, keď
čítam, že vyvolení nasledujú
Baránka, kamkoľvek ide, ale ro-
zumiem, že ten, kto bude smieť
nasledovať Baránka do slávy,
musí Ho nasledovať aj v tomto
čase. Keď na to myslím, som
ustarostený, lebo viem, že často
ma lákalo opustiť Ťa. Pane, keď
kráčam, nasledujúc Teba, idem
po najbezpečnejšej, najlepšej a
najblaženejšej ceste. Ty si nám
zanechal príklad, aby sme mohli
nasledovať Tvoje šľapaje. Daj,
aby mi bol Tvoj obraz pred očami
jasný. Pomôž mi, aby som podľa
Tvojho príkladu miloval Otca v
nebi a aby som plnil Jeho vôľu.
Pomôž mi, aby som podľa Tvojho
príkladu miloval blížneho a aby
som mu robil dobre. Pomôž mi,
aby som podľa Tvojho príkladu
odpúšťal svojim nepriateľom. Po-
môž mi, aby som sa podľa Tvojho
príkladu pokoril a povedz mi: Uč
sa odo mňa, lebo som krotký a
pokorný v srdci. Pane, daj mi sily,
aby som Ťa stále nasledoval až
do neba. Amen.

Johann Friedrich Starck
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Jolana Bittóová

MOC  Z  VÝSOSTI
Medzi zem a nebesá
Hospodin svoj dych poslal,
dal život a svetlo
prv, než nás otcovsky sformoval.

Skôr ako Éden zakvitol
a obraz náš v ňom pošľapaný,
dal dar lásky božskej vinníkom
život zložil do nádoby z hliny

krehkej, lež On ju zmocňuje
sýti mannou, pojí zo skaly,
uhlíkom ústa poslov pomazuje,
život svojich chráni aj medzi šelmami.

Vysiela slovo vtelené
na Golgotu, až na drevo kríža
v zásluhy svoje verných odeje,
pod plášť lásky dietky si prikrýva.

Zašelestí vánkom z neba
moc z výsosti prúdi k nám,
cirkev Duchom Svätým zaodieva,
do služby vysiela – zvestovať, že živý je Pán.

On plní dané zasľúbenia.
Verný buď, nenechá ťa blúdiť.
Mocný je od vekov, od sveta založenia
na veky zostáva. Jemu len slúž!

Horli zaň! Tvoj pokoj bude ako rieka.
Srdcom chváľ! Poteší a naplní ťa.
Z čistej nádoby obeť Bohu nech preteká
Všemocný On, Pán zeme aj hviezdneho sveta.



„Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje
medzi vami v poznávaní Boha a Ježiša,
nášho Pána“ (2Pt 1,2).

Drahí spoluslužobníci, bratia a ses-
try! Veľmi sa radujem z toho, že sa aj v
tomto roku z Božej milosti smieme
stretnúť na celocirkevnom školení tu v
Berekfürdő. Sme vďační v prvom rade
Pánu Bohu, ktorý nám toto všetko do-
voľuje, ale aj tým, ktorí vynaložili
mnoho úsilia pri príprave celého stret-
nutia. V neposlednom rade sme vďační
za finančnú podporu Ministerstvu ľud-
ských zdrojov.

Je skutočne dôležité, aby sme sa spo-
ločne takto stretávali. Je dôležité aj
takéto školenie, získavanie informácií,
nakoľko tento svet je človekom formo-
vaný tak, že bez potrebných poznat-
kov, vzdelania ťažko obstojíme.

Dnes máme pred sebou text vybraný
podľa Sprievodcu čitateľa Biblie, ktorý
nám opisuje staroveké školenie: „Je to-
tiž mnoho neposlušných, táravých a
zvodcov, najmä medzi obrezanými.
Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé
domácnosti, keď pre nečestný zisk
učia, čo sa nesmie. Ich vlastný prorok,
jeden spomedzi nich, povedal: Kréťa-
nia sú ustaviční klamári, zlé zvieratá,
lenivé bruchá. Toto svedectvo je prav-
divé. Preto ich prísne karhaj, aby o-
zdraveli vo viere. Nech sa nepridŕžajú
židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí
sa odvrátili od pravdy. Čistým je všet-
ko čisté. Ale poškvrneným a neveria-
cim nič nie je čisté, naopak, poškvrne-
ný je aj ich rozum, aj svedomie. Tvrdia,
že poznajú Boha, ale skutkami to po-
pierajú. Sú odporní a neposlušní a nie
sú súci na nijaký dobrý skutok“ (Tít 1,
10–16).

Apoštol Pavol nechal Títa na ostrove
Kréta s tým poverením, aby všade
ustanovil presbyterov. O Kréťanoch už
v štvrtom storočí pred Kristom Epime-
nides z Knózosu, ktorého Kréťania
považovali za učiteľa, proroka a divo-
tvorcu, sa o nich vyjadril dosť kriticky
keď povedal: Kréťania sú veční luhári,
zlá zver, bruchá lenivé. Práve toto vy-
jadrenie prevzal aj apoštol Pavol, keď
sa o nich zmieňuje.

Skutočnosť bola taká, že boli nepo-
slušní, reptaví a podvodníci. Nehlásali
učenie apoštolov, ale odvrátili sa od
neho a mnohých zviedli k zlým ces-
tám. Tým sa mnohé rodiny narušili, a
pri tom sa zvodcovia usilovali o vlast-
ný zisk.

Apoštol Pavol teraz chce zachrániť,
čo sa dá, a preto prosí Títa, aby nemi-
losrdne pokarhal Kréťanov, aby boli vo
viere stáli a neporušení. Nech nepočú-
vajú ľudské prikázania a bájky. Kvôli
ľudským názorom sa zriekli Božieho
zjavenia. Hoci vyznávali, že Boha po-
znajú, ich skutky to popierali.

Poznáme to, veď mnohé oblasti náš-
ho života aj dnes zasahujú rôzne útoky.

Čo bolo dávno evidentné, to dnes už
nie je. Čo bolo prirodzené, dnes už nie
je. Zakúšame, že svet sa vybral cestou
úplného odvrátenia sa od Božieho zja-
venia. Skôr je reč o naplnení ľudskej
vôle, o uspokojení túžob človeka, než
o uplatnení Božej vôle (napríklad sú-
ťaž eurovízia, stav rodín, pohľad na te-
hotenstvo atď.). Cirkev má odpovedať

na tieto otázky: Sme ochotní podriadiť
sa Božiemu zjaveniu? Skloníme sa,
alebo sa otočíme chrbtom?

Čo bolo stratégiou apoštola Pavla?
On nezostal ticho. Nevyznával, že kaž-
dý má právo na vlastný názor. Ale ani
nevystúpil z cirkvi. On prijal pravý boj
viery. Preto píše Títovi, aby v každom
meste ustanovil presbyterov, ktorí sa
pridŕžajú Božieho slova. Teda učia to,
čo treba, a s pomocou Ducha Svätého a
svojou pripravenosťou dokážu pre-
svedčiť protirečiacich.

Čím viac je falošných prorokov, tým
je potrebných viac učiteľov. Čím viac
je blúdiacich, bezbožných, tým je po-
trebných viac pripravených služobní-
kov.

Práve preto je v mnohých oblastiach
kľúčové získavanie poznatkov, široká
rozhľadenosť, štúdium, teologická fun-
dovanosť. Veľa záleží na nás! Preto sa
naučme vážiť si tú službu, ku ktorej
nás Boh povolal. Pretože nie je jedno,
čo povieme ľuďom.

Nejestvuje lepšia stratégia na obno-
vu cirkvi ako naša vlastná obnova, a
aby sme v živej viere bojovali dobrý
boj, pridŕžajúc sa Božej zjavenej vôle.
Aj toto školenie si kladie za cieľ, aby
sme sa zamysleli nad minulosťou, prí-
tomnosťou a budúcnosťou, a aby sme s
nádejou, pevnou dôverou v Boha vy-
kročili vpred, odporujúc bezbožnosti a
falošným učeniam. Amen.

László Fazekas
(Odznelo dňa 19. mája 2014 ako ú-

vodná pobožnosť na tohtoročnom celo-
cirkevnom doškoľovacom kurze du-
chovných našej cirkvi organizovanom
v Berekfürdő.)

Kalvínske hlasy 3júl–august 2014
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VEĽA  NA  NÁS ZÁLEŽÍ!
Sme ochotní podriadiť sa Božiemu zjaveniu?

Biskup László Fazekas počas otváracej
pobožnosti. Snímky Lászlóa Szarvasa.
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Reformovaná kresťanská viera,
reformované vierovyznanie má v
strede všetkého jedine Krista, ktorý
je naším Pánom. My si Ho prisvoju-
jeme jedine vierou. Práve o to Ján
Kalvín zápasil, aby všetko, čo sa v
Kristovi stalo, čo cez Neho pre nás
platí, bolo prijímané jedine a len
vierou. Dielo Božie v Kristovi nie je
možné poňať a prijať v ľudských
silách, ale mocou Ducha Svätého,
ktorý v nás vieru vznecuje. Je nád-
herné, požehnané, že vôbec niečo
také, čo je v Kristovi, môžeme
dostať a privlastniť si.

Kalvín vo Vzdelaní vo viere uvádza:
„Tak ako nám milosrdný Otec ponúka
svojho Syna skrze slovo Evanjelia, tak
my sa Ho chytáme vierou a poznáva-
me, že nám je darovaný.“

Náš nebeský Otec je nesmierne
milosrdný, koná skutky pre naše spase-
nie. V Synovi Božom máme Jeho po-
nuku, Jeho praktizujúcu lásku. Neza-
búdajme, že nám práve evanjelium je
životopisom Ježiša Krista. A je potvr-
dené, že je mocou Božou na spasenie
pre veriaceho. Evanjelium pre nás
vždy znamená dobrú zvesť, teda to naj-
lepšie, čo môžeme počuť v každom
strachu, či v rôznej záťaži. Otec nám
dáva zo seba svojho Syna. Daruje nám
v Ňom slovo života, slovo pravdy a
spásy. Za ponukou Otcovou vždy hľa-
dajme Jeho neprestajný záujem o nás.
Nikde podobnú ponuku nedostaneme,
nenájdeme a nezískame. Jeho ponúk-
nutá milosť sa neodmieta! Kto je proti
nej, zahynie v hriechu. Evanjelium je
Božím darom, ešte otvorená a prístup-
ná Božia zhovievavosť. Krista môže-
me nachádzať len vierou, v nej rozpoz-
návame, že je nám darovaný. Daruje
nám Ho darca všetkých darov. Ponú-
kaný dar my považujme už navždy za
najcennejší, najdrahší. Aby sme ho pri-
jímali, modlime sa a prosme o pomoc
Ducha Svätého, môže pre vieru očistiť
naše srdcia. To, čo v Kristovi dostáva-
me, si nemôžeme nikde kúpiť, nijako
splatiť.

„Slovo Evanjelia pravdivo volá všet-
kých k účasti na Kristovi, ale mnohí
neverou oslepenia a zatvrdenia pohŕ-
dajú touto tak jedinečnou milosťou.“
Evanjelium je pravdivá cesta, neobsa-
huje falošné sľuby ani prázdne slová.
Jeho pravým obsahom je Kristus. Bo-
žie volanie je skvelé, má dopredu urče-
ný cieľ, účasť na spáse. Volaní sú všet-

ci. Koľkokrát len máme v evanjeliu a
Písme vôbec slovo všetci! Boh volá
všetkých, teda i mňa a teba. Nemys-
lime si, že nie sme zavolaní. Nastavme
sa ku Kristovi ako len sami môžeme,
nadto prosme pritom o pomoc Božiu,
aby sme neostávali v zaslepení. Božia
milosť v Kristovi je jedinečná, všetko
čo svätý Boh koná, je jedinečné, nemu-
sí sa to opakovať. Ako je to však s člo-
vekom? Koľkokrát aj my sami, bratia a
sestry, pohŕdame milosťou. Evanje-
lium je pre nás často až na druhom
mieste za našimi ľudskými slovami.
Len sa zamyslime, koľkokrát sme pre-
počuli Božie volanie k účasti na spáse!
Kto chce byť spasený bez Krista, upev-
nením sa v tomto svete je na omyle.
Kalvín nás i v dnešných časoch upo-
zorňuje na pravdu, ktorá platí pre všet-
kých. Kristus je univerzálna pravda
volajúca k spáse, toto ide svetom vo
väčšej sile než je naša duchovná krát-
kozrakosť alebo až slepota.

Reformátor Kalvín ozrejmuje: „Na
Kristovi teda majú podiel jedine veria-
ci, ktorí Ho prijímajú ako a k sebe po-

slaného, nezamietajú Ho, keď im je da-
rovaný, a nasledujú Ho, keď ich povo-
láva.“ Evanjelium nás učí mať podiel s
Kristom. Od nás sa žiada preto zamie-
tať svetské márnosti. Podielnici Kris-
tovi túžia po svojom Pánovi nadovšet-
ko, vždy v Neho veria a nechcú sa Ho
nikdy a nikde vzdať. Pre niekoho mať
vzácny podiel s Kristom skoro nič ne-
znamená. Hlavne, že sa sám môže za-
bezpečiť, ohradiť sa. Podiel s Kristom
sa buduje na viere, viera verí v teraz
neviditeľné, ktoré je zároveň aj večné.
Kristus bol poslaný k nám, ale nesmie-
me Ho – ako aj píše reformátor – od-
mietať. Kristovo poslanie je jasné:
zachrániť, čo bolo zahynulo. On je a
pije s hriešnikmi. V Kristovi je s nami
Boh, my sa preto už neľakajme, lebo

Kristus je pri nás. Máme Ho pre seba
vždy, keď sa trápime a keď aj nie je
všetko tak, ako si to predstavujeme.
Nasledovanie povolania Kristovho je
jediná správna a platná cesta viery.
Rozpomeňme sa na učeníkov: zane-
chali staré spôsoby a vydali sa za Pá-
nom. Nikde nečítame v Písme, žeby to-
to ľutovali alebo chceli zmeniť, vrátiť
sa do starých koľají.

My žijeme v svojej vlastnej realite,
denne zápasíme s problémami. Treba
sa postarať o seba, rodinu, zabezpečiť
prostriedky na živobytie. Na našich
pracoviskách sú napäté vzájomné
vzťahy, vyhrocujú sa susedské spory.
Stúpa nevraživosť, neznášanlivosť,
ľudská pýcha. Mnohí sú zadlžení a
hnaní predstavou o rýchlom zbohatnu-
tí. Útecha sa hľadá aj na nesprávnych
miestach. Vážim si všetkých, ktorí si
hľadajú cestu do našich zhromaždení,
ktorí aj v chorobách doma či inde mys-
lia na evanjelium, na Krista. Nech
Kristus posväcuje a požehnáva vás
všetkých, ktorí Ho vierou prijímate a
chcete Ho nasledovať!

Podľa Jána Kalvína je viera veľmi
dôležitá, sám uznával totálnu vieru za
každých okolností. Podľa neho viera
musí nad všetkým panovať, hoci už nič
nebudeme mať a všetko svetské stratí-
me, viera musí víťaziť. Vždy si dajme
Krista za najväčší dar, za korunu všet-
kého. V tomto svete niečo získame,
niečo stratíme, ale viera, ktorou Krista
prijímame, nech je nad všetko večná a
zachraňujúca. Už učeníci Kristovi v
minulosti prosili, aby im bola viera pri-
sporená, zväčšená. Aj my našu vieru
nepovažujme za definitívne veľkú, ale
vždy sa usilujme, aby s Božou pomo-
cou len rástla, veď ňou si prisvojujeme
Krista.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XIII.)
Prisvojujeme si Krista vierou
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Možno, že tento veľavravný nad-
pis u mnohých vyvoláva očakáva-
nie, že v tejto úvahe vykreslím sku-
točný obraz našich zborov, že pod-
robne opíšem, ako naše zbory žijú,
ako pracujú, kde aké majú pred-
nosti alebo nedostatky. To by bola
pre mňa veľmi ťažká úloha, patrila
by skôr nášmu bratovi biskupovi,
alebo seniorovi, ktorý stále cestuje a
má možnosť poznávať život našich
zborov v celej našej republike.

Ja vás namiesto toho prosím, aby ste
sa spolu so mnou zahľadeli do Božieho
slova, aby sme v ňom hľadali originá-
ly, autentický obraz kresťanského zbo-
ru a prirovnávali k nemu naše dnešné
zbory. Verím, že takéto spoločné úsilie
bude mať veľký úžitok, požehnané ná-
sledky a vzbudí v nás túžbu vrátiť sa v
našom zborovom živote do stavu pr-
votnej cirkvi. J. A. Komenský vyslovil
túto túžbu slovami: Aká by to bola bla-
ženosť cirkvi, keby sa dali obnoviť
apoštolské časy! Veríme, že Pán cirkvi,
Ježiš Kristus, aj dnes má tú moc a
lásku, On neprestáva milovať cirkev –
svoju nevestu – veď vydal sám seba za
ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpe-
ľom vody, slovom, aby si ju postavil
pred seba slávnu, cirkev nemajúcu
škvrny alebo vrásky, alebo niečo také-
ho, aby bola svätá a bez vady (Ef 5,
25–27).

Zbory – to sú menšie priestorovo a
časovo ohraničené časti, jednotky veľ-
kej a večnej cirkvi Kristovej, ktorú ne-
premôžu ani brány smrti. Cirkev je pl-
ný počet, celé číslo, zbory sú zlomko-
vé čísla s menlivým ukazovateľom, ale
vždy so stálym spoločným menovate-
ľom – Ježišom Kristom!

Kresťanský zbor zahŕňa v sebe
menší, alebo väčší počet veriacich ľudí
žijúcich v jednej obci alebo meste, kto-
rých Pán Boh predurčil za súpodob-
ných obrazu svojho Syna, aby On bol
prvorodený medzi mnohými bratmi,
ako nám to vysvetľuje apoštol Pavol
(Rím 8,29). K takému bratskému vzťa-
hu v Božej rodine sa dostaneme skrze
milosť Otca nebeského, pri radostnom
činení jeho svätej vôle. Pán Ježiš hovo-
rí: „Lebo ktokoľvek by činil vôľu
môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten
je mojím bratom i sestrou i matkou“
(Mt 12,50).

Už tieto slová nám svedčia, že stať
sa členom kresťanského zboru je

mimoriadne veľká udalosť v živote
človeka. Nie je to nejaká lacná hra s
náboženskými frázami, ale je to sku-
točnosť, ktorá musí prehodnotiť naše
neposlušné srdce a usmrtiť v nás hrieš-
neho starého človeka, keď si uvedomí-
me, akú veľkú cenu zaplatil za nás
Otec nebeský, aby nás takto mohol k
sebe zhromaždiť. Pán Ježiš hovorí:
„Lebo tak miloval Boh svet, že svojho
jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto
verí v Neho, nezahynul, ale mal večný
život“ (Jn 3,16). Pavol to isté dosvedču-
je: „Ktorý to neušetril vlastného Syna,
ale ho ta dal za nás za všetkých…“
(Rím 8,32a), alebo na inom mieste:
„Ktorý dal sám seba za nás, aby si nás
vykúpil od každej neprávosti a očistil
sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých
skutkov“ (Tít 2,14). Keď táto Božia
láska, dokázaná v obeti Krista Ježiša
na golgotskom oltári, bude jedinou a
pravou príčinou toho, že sa staneme
členmi zboru, tu bude potom také
mocné vnútorné spojenie s Pánom a s
Jeho ľudom, ktoré nám umožní verne
zotrvať na svojom mieste a spolu jasať
s veľkým apoštolom: „Lebo som pre-
svedčený, že ani smrť ani život ani
anjeli ani vrchnosti ani moci ani prí-
tomné ani budúce veci ani vysokosť ani
hlbokosť ani niktoré iné stvorenie
nebudú môcť odlúčiť nás od lásky
Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom
Pánovi“ (Rím 8,38–39).

Sú to všeobecne známe slová Písma
svätého, ktoré som citoval. Zdôrazňu-
jem ich pri tejto príležitosti preto, aby
sme si ešte väčšmi uvedomili, že naše

zbory nemajú byť len také hocijaké
zhromaždenia všelijakých ľudí. Zbor –
to je rodina Božia, a byť jej členom je
pre nás ako nájdená drahá perla, ktorú
nepredáme ani v najväčších úzkostiach
a pokušeniach, ani ju ľahkomyseľne
nezmárnime. Je to náš duchovný do-
mov, kde nás Duch Svätý znovuzrodil
a zabezpečuje nám ďalší rast. Je to

miesto, do ktorej nás uložil milosrdný
Samaritán, aby sa v jeho hrejivej staros-
tlivosti zahojili naše hlboké rany. Je to
naša spoluúčasť na tele Kristovom. Je
to predrahá možnosť a príležitosť spo-
ločne chváliť a prijať Jeho ďalšie po-
žehnanie.

Cesta do zboru je v Písme svätom
vyznačená tromi dverami. Keď v deň
Letníc apoštol Peter zmocnený Svätým
Duchom položil vzácny uholný kameň
jeruzalemského zboru a pred všetkým
zástupom vydal svedectvo o Pánu Je-
žišovi, tí ktorí ho počúvali, boli hlboko
dojatí až do srdca, a povedali: „Čo má-
me robiť, mužovia bratia? A Peter im
povedal: Čiňte pokánie, a nech sa po-
krstí jeden každý z vás na meno Ježiša
Krista na odpustenie svojich hriechov,
a dostanete dar Svätého Ducha“ (Sk
2,37b–38). Ďalej čítame, že tí, ktorí
ochotne prijali slovo, dali sa pokrstiť a
pripojilo sa toho dňa okolo tritisíc duší
(Sk 2,41). Tieto – ako aj iné výpovede
Božieho slova – poukazujú na to, že
správny prístup zboru vedie dverami
pokánia, znovuzrodenia a posvätenia.
O takomto postupe svedčia aj slová Já-
na Krstiteľa: „Ja vás krstím vodou na
pokánie, ale ten ktorý prichádza po
mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv
nosiť nie som hoden – ten vás bude
krstiť Svätým Duchom a ohňom“ (Mt
3,11).

Pokánie – pripomína krst vodou, kde
zložíme svoje doterajšie hriechy, zno-
vuzrodenie – to je krst Duchom Svä-
tým, v ktorom sa staneme schopnými
porozumieť a činiť vôľu Božiu; posvä-
tenie – to je krst ohňom, skrze ktorý
nás Pán udržuje a zdokonaľuje v du-
chovnej čistote, aby sa úplne stratil sta-
rý hriešny človek a bol viditeľný na
nás obraz nášho Spasiteľa, aby sme ne-
žili my, ale aby žil v nás Ježiš Kristus.
Nebolo by správne, keby niekto prešiel
tými prvými dverami a ostal by stáť
pred ďalšími.

Pán nás chce previesť všetkými dve-
rami, a chce nás úplne ovládnuť Du-
chom a zmocniť na vykonávanie Jeho
vôle, chce nás mať dokonale čistých,
pohrúži nás aj do ohňa svojej lásky v
rozličných skúškach, aby sme dosiahli
posvätenie, aby sme Jemu zasvätili
svoj celý život. Šťastný je zbor, ktorý
má takýchto členov!

Dušan Brna

ŽIVOT V CIRKVI – VZÁJOMNÉ VZŤAHY



Ľud Izraela bol počas noci vyvedenia z
Egypta prikrytý krvou baránkovou, a tak
mohol prejsť cez Červené more. To sym-
bolizuje smrť Pána Ježiša, ktorú podstú-
pil za nás, a Jeho vzkriesenie. Keď si
však niekto predsa zvolí vlastnú cestu,
stratí Božiu pravdu.

To, čo teraz opíšem, sa stalo pred tak-
mer troma rokmi, ale ešte vždy sa mi o
tom ťažko píše aj hovorí. Zanechalo to
vo mne veľmi hlboké a bolestivé rany,
ktoré ma poznačili fyzicky i duchovne.
Za to, že naša myseľ zostala zdravá, patrí
sláva Bohu! Prečo o tom predsa treba ho-
voriť (niekedy ma obviňujú, že nie je po-
trebné vystierať svoju špinavú bieli-
zeň…) – nie je to kvôli nám. Je potrebné,
aby sme v tomto zbožnom, a predsa ne-
veriacom svete vydávali svedectvo o tom
Bohu, ktorý je dnes i naveky ten istý. O
Tom, ktorý aj dnes dokáže robiť zázraky
rovnako ako pred mnohými tisíckami
rokov. Často „si vyrábame“ obraz o
vzdialenom Bohu, o ktorom si myslíme,
že čaká na naše príkazy a vo všetkom
nám má byť k dispozícii. To samozrejme
nie je pravda, lebo takýto „dobrý Boh“
neexistuje.

Máme štyri vlastné deti, z ktorých traja
už majú vlastné rodiny, a tri osvojené, z
ktorých jeden má vlastnú rodinu. Mali
sme poslušné, dobre vychované, zbožné
deti, čo nám mnohí aj závideli. Ako väč-
šina rodičov, aj my sme pre ne mali nádej
peknej budúcnosti, za čo sme sa čas od
času aj modlili. Pri výbere manželského
partnera sa sny rodičov zužujú na toto:
len sa majte radi. Naším snom bolo: len
nech je to veriaci človek! Ale nestalo sa
tak.

Naplánovali si svoj život, ale od Boha
si ho nevyprosili. Spočiatku ešte mali
aký-taký vzťah s Bohom, ale keď sa im
začalo lepšie dariť, ich vzťah s Bohom sa
oslaboval. Prišla dobre platená práca,
byt, auto a aj požehnanie dieťaťa. Všetko
bolo teda v poriadku: načo by im ešte bo-
lo treba Boha? Lenže „kto nie je so
mnou, je proti mne“. Napomínali sme
ich, ale zbytočne. Keďže náš syn ešte ne-
mal vlastný byt, vzal si pôžičku. Bol
podnikateľom, obchod išiel dobre, bol
pokrytý, ale predsa potreboval ručenie,
ktoré sme vzali na seba my rodičia zaťa-
žením nášho rodinného domu.

Potom sa to začalo: byt si nekúpil, z
veľkej lásky došlo k rozvodu, bolo veľa
priateľov, nová žena – peniaze „odpláva-
li“, dlhy čoraz viac narastali. Prišli upo-
mienky: buď zaplatíme, alebo sa dosta-
neme na ulicu. V ľudských dimenziách
bola naša situácia beznádejná. Keďže od
nášho obrátenia nás Pán previedol už
mnohými skúškami, vedeli sme, že aj v

súčasnej situácii je On našou jedinou
nádejou. Priznali sme si naše chyby, pro-
sili sme o odpustenie a Slovo zaznelo:
„Hospodin ťa bude neprestajne sprevá-
dzať“ (Iz 58,11a). Samozrejme, aj satan
začal pracovať spolu so svojimi démon-
mi, a kde sa len dalo, kládol nám prekáž-
ky.

Už vytýčili dátum na vydraženie nášho
domu, ale Boh tomu zabránil. Dostali
sme možnosť predať ho, ak to dokážeme:
mali sme na to tri mesiace. Boh sa posta-
ral aj o to, lebo o dva mesiace poslal
kupca. Boh nás doslovne ustavične vie-
dol, naučili sme sa, že vo všetkom sa má
uskutočniť Jeho vôľa, lebo z našej už sta-
čilo. „Hospodin je útočiskom utláčané-
mu, útočiskom v čase súženia“ (Žalm
9,10).

Potom sa ukázala nová dlžoba, a tak
banka pozastavila predaj. Viac mesiacov

sme už boli zbalení a náš vzťah s Bohom
sa zo dňa na deň prehlboval. Satan tiež
nezostával nečinný. Použil ľudí, ktorí nás
takmer denne ponižovali, hoci dovtedy
sme sa už naučili, že nemáme vyhovovať
ľuďom. Každý deň sme museli obstáť v
ťažkých skúškach a prekonávať prekáž-
ky.

Náš zrekonštruovaný dom sme potom
predali pod cenu, lebo nás tlačil čas: po-
dlžnosť už bola taká veľká, že ju len tesne
pokrývala predajná cena. Nevedeli sme,
ako ďalej, boli sme unavení, viac precit-
livelí. Satan si každý deň našiel niečo,
aby nás privádzal do šialenstva – môjho
manžela trápil samovražednými myšlien-
kami. Mnohí sa k nám obrátili chrbtom,
čo sme vtedy nechápali – pochopili sme
to až neskôr: našu plnú dôveru sme mali
vložiť v Pána! Boh nás naučil: „Zver
svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a
on sa o všetko postará“ (Žalm 37,5).

Boh sa chcel osláviť v našom biednom
živote, aby sme sa naučili, že On je vše-
mohúci Boh: Él Šaddáj, ktorému nič nie
je nemožné. Previedol nás mnohými skúš-

kami, ktoré tu nerozvádzam, lebo ich bo-
lo priveľa. Satan naozaj obchádzal ako
revúci lev, ale Boh nás prostredníctvom
svojho Slova denne pozdvihoval, dával
nám silu a potešoval nás: „Ja som s tebou
a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš“
(1Mojž 28,15a). Boh nás denne viedol –
niekedy oblakom, inokedy ohnivým stĺ-
pom a my sme sa vždy mohli chytiť jeho
vystretej ruky.

Potom nastal čas, keď Boh nehovoril
prostredníctvom svojho Slova – odmlčal
sa. Prosila som Ho, aby prehovoril, aby
sa so mnou rozprával, lebo som Ho po-
trebovala. Prešiel takmer mesiac a Boh
bol ticho. Skúšky sa hromadili (už päť-
krát bol vytýčený čas predaja, ale satan
tomu vždy zabránil). Jeden deň, keď sa
už všetko veľmi pozbieralo, som pokľak-
la na kolená: Pane! Ponechal si ma na
seba v takýchto ťažkých skúškach, ako

mám obstáť, keď
nie si so mnou?!
Potrebujem, aby si
so mnou hovoril,
aby si ma viedol,
dával mi rady – ja
sama, bez Teba ne-
dokážem obstáť, po-
trebujem Tvoju blíz-
kosť, aby si so
mnou hovoril, Pa-
ne! Už ma nezaují-
ma dom, nezaujíma
ma nič, len Ty, Pa-
ne, zostaň so mnou,

lebo budem stratená!
A ráno prehovorilo Slovo: „Aj keby sa

vrchy pohli a kopce kolísali, moja milosť
sa nepohne od teba a moja zmluva poko-
ja sa nezakolíše“ (Iz 54 10a). A moja sila
bola obnovená, vzlietla som na krídla
ako orol, lebo môj Boh ma má rád, znovu
sa ku mne sklonil, objal ma, cítila som
Jeho blízkosť, Jeho lásku a nič iné som
už nepotrebovala. Boh splnil každý svoj
sľub!

Napokon sme sa odsťahovali. Mali
sme dom – pravda, na pôžičku, ale keď
to Pán Boh povolil, pomôže nám ju aj
splatiť. Bývame tam, kde to chcel On,
máme živé spoločenstvo, kde sa vieme
spolu modliť, mať stíšenia, žehnať Boha,
ktorý rozdelil Červené more života, aby
sme cezeň mohli prejsť. Mali sme pocit,
že konečne je všetko v poriadku a koneč-
ne budeme mať trošku pokojnejšie obdo-
bie. Nestalo sa tak.

Asi pred rokom zistili môjmu manže-
lovi nádor lymfatického tkaniva, čo bolo
treba rýchlo operovať. Opäť sme sa po-

(Pokračovanie na str. 7)
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(Dokončenie zo str. 6)

stavili pred Boha, poďakovali sme sa Mu
za uplynulý čas a prosili sme Ho, aby sa
aj naďalej uskutočňovala Jeho vôľa. Čo-
koľvek dopustí v našom živote, nech
nám dá silu a nech je s nami. Boh nás
znovu povzbudil: „Izrael, čakaj na Hos-
podina, lebo od Hospodina je milosť“
(Žalm 130,7a). Operácia sa podarila, ná-
dor nebol zhubný. Asi pred mesiacom
sme – kvôli chybe detí – takmer vyhore-
li, ale Boh nás ochránil, lebo On je milu-
júcim Bohom.

Kde je to možné, vydávame svedectvo
o Božej vernosti, o Jeho veľkosti, kvôli

čomu nás často obviňujú, že akí sme to
veriaci, obrátení ľudia, keď si vo vlastnej
rodine nevieme urobiť poriadok. Je to
pravda. Naše deti sú vo svete, ale keby to
záviselo od nás, už by všetky boli pri Ba-
ránkovom tróne. Ustavične sa za ne mod-
líme a máme pre ne prisľúbenie od Boha
(Iz 43,5 a Prísl 11,21). Neviem, kedy Boh
splní svoje prisľúbenie, ale jedno viem:
Jeho prisľúbenie nezapadne prachom, ale
splní, všetko, čo prisľúbil, a dosiahne
svoj cieľ. Preto nie je dôležité, čo hovo-
ria ľudia (Iz 51,7).

Neviem, aké skúšky nás ešte čakajú,
ale viem, že sú to skúšky viery, lebo Ježiš
na Veľký piatok zomrel na kríži pre mňa,
za mňa a namiesto mňa, aby som ja moh-
la mať večný život v Ňom.

Po štyroch evanjeliách buď ty tým pia-
tym, ktorý vydáš svedectvo o tom, čo uro-
bil s tebou Boh: ako ťa previedol cez Čer-
vené more života!

Aj touto cestou by sme sa každému
chceli poďakovať za všetky modlitby a
za každú pomoc.

Ibolya Varjassi
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Keď ma môj spolužiak z teologic-
kej fakulty a redaktor Kalvínskych
hlasov poprosil, aby som napísala člá-
nok o našich cestách do Izraela, zva-
žovala som, či to vôbec dokážem. Nie
je totiž ľahké dať na papier dojmy,
ktoré tam získam. Myslím si, že to
každý kresťan musí zažiť a prežiť
sám.

Začnem teda úplne na začiatku. Mojím
snom bolo raz v živote sa dostať do Izra-
ela, na miesta, ktorými kráčal môj Pán a
Spasiteľ, ta, kde začal i dokonal dielo aj
mojej spásy. Táto myšlienka sa vo mne
umocnila, keď v deň môjho duchoven-
ského vysvätenia k nám nečakane zavíta-
la moja pani učiteľka, u ktorej som tri-
násť rokov v Levoči bývala. Prišla vyte-
šená, plná dojmov. Vtedy som sa jej opý-
tala:

– Čo myslíš, Heda, zvládla by som to
aj ja?

– No, neviem, bolo to dosť ťažké – od-
povedala mi.

To ma dosť odradilo, lebo ma poznala
a vedela o mojich možnostiach i schop-
nostiach. „Tak ja to asi nezvládnem“,
myslela som si a ľutovala.

Asi po ôsmich rokoch sa z Izraela vrá-
tila jedna sestra, ktorú tá cesta veľmi na-
plnila. A mňa znovu naštartovala. Popro-
sila som ju, aby prišla na biblickú hodinu
a „urobila prezentáciu“ svojej cesty. Pri-
niesla fotky, porozprávala o tom, čo ju
najviac oslovilo, a moja túžba sa opäť
oživila. „Ja chcem ísť!“, pomyslela som
si. Ale keď som počúvala, aké náročné
trasy prechádzali, spýtala som sa, či by
som to zvládla aj ja so svojím hendi-
kepom. „Určite áno, pani farárka. Ak
chcete, iste to zvládnete“ – odpovedala
mi. Vedela som, že chcem, a tak som oslo-
vila mamu a spýtala som sa jej, či sa na
to dáme. „Jasné, ideme!“ – odpovedala.

Keď som sa pri najbližšej príležitosti
stretla so sestrou, ktorá tam bola, pove-
dala som jej, že mám záujem. O týždeň
mi priniesla prihlášku, na ktorej bol ter-

mín o štyri mesiace. Akosi som sa zľakla.
Naozaj to zvládnem? Naozaj tam chcem
ísť? Už teraz?

Keď som však zistila, že ideme aj na
horu Sínaj, povedala som si, že je to
úžasná príležitosť – spojiť Starý zákon s
Novým. A tak sme sa prihlásili.

Prvá cesta bola pre mňa cestou chaosu.
Ani sprievodca nebol veľmi skúsený
(mnohokrát sme čakali aj niekoľko hodín
na otvorenie priestorov, ktoré sme si
chceli prezrieť), ani organizácia nebola
najlepšia. Preto som si povedala, že „ešte
raz!“ A tak som sa v roku 2010 opäť vy-
brala na cestu do Izraela, ktorá bola spo-
jená s cestou do Jordánska. Aj to bolo za-
ujímavé, ale tiež ma to ešte nenaplnilo.
Znovu bolo príliš veľa nových poznat-
kov.

Potom ma delegátka „cestovky“
oslovila, či by som nešla na konferenciu,
ktorú organizuje Spoločnosť priateľov Iz-
raela. Ponúkla mi svoje sprievodcovské
služby, a tak som neváhala. Bolo to veľ-
mi pekné, ale znovu iné. A práve na tom
zájazde som sa rozhodla pripravovať

cesty pre našich veriacich. Oslovila som
sprievodcu, s ktorým som bola čoraz viac
spokojnejšia, a v posledný večer sme pri-
pravili program našej prvej spoločnej
cesty.

Vydarila sa. Bolo nás 45, čo bolo dosť
veľa, ale nikto to nevnímal ako prekážku.

Bola som nesmierne šťastná, že týmto
ľuďom môžem slúžiť rannými i večerný-
mi pobožnosťami, že sa im prihovára
fundovaný biblista-jezuita, sprievodca,
ktorého historický, biblický výklad som
občas dopĺňala svojimi duchovnými po-
známkami.

A s jedlom rastie chuť. Našli sa ľudia,
ktorí túto našu cestu spropagovali, a tak
sme na jeseň išli znova. A potom znova a
znova. Po piatich pripravených cestách
môžem povedať, že program je naozaj
vždy pripravený tak, aby sme nikde ne-
čakali, aby sme neprišli na miesta, kde je
už zatvorené, aby sme sa nedostali do do-
pravnej zápchy, ktorá môže spôsobiť
značné problémy (počas prvej cesty sme
9 km prešli za 1,5 hod). Teraz sa nám to
už nestáva. Vyrážame skôr, a tak sa záp-
cham vyhneme.

Atmosféra na cestách je veľmi dobrá.
Aj keď sú denominačne zmiešané, vždy
sa vzájomne rešpektujeme. Protestanti sa
zúčastňujú na svätých omšiach a katolíci
na našich bohoslužbách.

Mnohí ľudia sa ma pýtajú, čo ma tam
stále láka. Ťažko povedať. Požehnanie,
ktoré si zo svojich ciest prinášam, sa slo-
vami nedá vyjadriť. Iste je spôsobené tou
atmosférou, tým Duchom, ktoré dané
miesta v sebe ukrývajú. Len ich treba
nájsť. Mnohokrát sa stane, že ma na jed-
nom mieste čosi osloví, teším sa, a keď
na to isté miesto prídem o rok, nič sa ne-
deje. Závisí to od duševného rozpolože-
nia človeka i od skupiny, s ktorou tam
práve som. Ale myslím si, že nikto z tých
miest neodchádza neobohatený.

Preto vám ponúkam ďalšiu možnosť
pridať sa k nám v dňoch 18–25. októbra
2014. Teším sa na vás a verím, že spolu
našu cestu obohatíme.

Erika Domonkošová

V  JEŽIŠOVÝCH  STOPÁCH
Naše cesty v Izraeli sú podivuhodné

C
ESTO

P
IS

Prechod cez Červené more života
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Synodná rada Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na svo-
jom 51. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 13. júna 2014 v Rimavskej Sobo-
te, prijala nasledovné uznesenia verej-
ného záujmu:

– Overením zápisnice zo súčasného
zasadnutia poverila zástupcu biskupa
Róberta Géresiho a svetského náhradní-
ka Zoltána Bána.

– Jednohlasne schválila rokovacie
body programu doplnené o nové body.

– Schválila zápisnicu zo 48., 49. a 50.
zasadnutia Synodnej rady.

– Oddelenie cirkevnej hudby dňa 25.
marca 2014 zaslalo Synodnej rade na ve-
domie Hlásenie o činnosti Oddelenia cir-
kevnej hudby za rok 2013, respektíve le-
ták na rok 2014 s plánmi na tento rok. V
tom istom liste zaslalo zápisnicu zo za-
sadnutia Správnej rady Oddelenia cir-
kevnej hudby, v ktorej sformulovali rôz-
ne otázky. Synodná rada so spätnou plat-
nosťou povoľuje, aby na základe rozhod-
nutia Správnej rady Oddelenia cirkevnej
hudby boli z Rámca cirkevnej hudby hra-
dené náklady na ubytovanie riaditeľky
Oddelenia cirkevnej hudby Kingy Süll v
plnom rozsahu a duchovnej Noémi Bod-
nár v stanovenom pomere. Uznesenie je
platné do nadobudnutia platnosti uznese-
nia o komplexnom riešení ubytovacích
nákladov pre ústavných duchovných.

Synodná rada schválila ročnú účtovnú
závierku Oddelenia cirkevnej hudby za
rok 2013 a rozpočet na rok 2014 a povo-
lila, aby Oddelenie cirkevnej hudby
zakúpilo služobné auto.

– V záujme prijatia zodpovedného roz-
hodnutia žiada Seniorálnu radu Abov-
sko-turnianskeho reformovaného senio-
rátu, aby jednoznačne stanovila, či sú v
prípade duchovnej Yvett Fecsó splnené
podmienky pre voľbu do Reformované-
ho cirkevného zboru Peder.

– Súhlasila s voľbou zastupujúceho
duchovného Zsolta Buzu do Reformo-
vaného cirkevného zboru Rožňava.

– Brala na vedomie ročnú účtovnú zá-
vierku Cirkevnej školskej jedálne v Ri-
mavskej Sobote za rok 2013 a povoľuje,
aby kladný hospodársky výsledok za rok
2013 vo výške 3063,24 eur bol zakniho-
vaný na ostatné fondy.

– Brala na vedomie ročnú účtovnú zá-
vierku Reformovaného gymnázia Mihá-
lya Tompu v Rimavskej Sobote za rok
2013 a povoľuje, aby záporný hospodár-
sky výsledok za rok 2013 vo výške 17
878,38 eur bol zaknihovaný na ťarchu
základného kapitálu.

– Povoľuje Reformovanému cirkevné-
mu zboru Malá Tŕňa vyhlásiť celocirkev-

nú zbierku na obnovu budovy niekdajšej
cirkevnej školy a učiteľského bytu s pod-
mienkou, že v obežníku oznamujúcom
cirkevnú zbierku uvedú reálne skutoč-
nosti a text tohto obežníka vopred schvá-
li Kancelária synody.

– Súhlasila s voľbou zastupujúceho
duchovného Adriána Beňadika do Refor-
movaného cirkevného zboru Oborín.

– Súhlasila s voľbou zastupujúceho
duchovného Loránta Rákosa do Refor-
movaného cirkevného zboru Štrkovec-
Neporadza.

– Vlasta Kovaľová, rodená Vetrecíno-
vá po uplynutí štyroch rokov vo svojom
liste zo dňa 12. mája 2014 znova požia-
dala o súhlas našej cirkvi, aby naďalej
mohla slúžiť v Ekumenickej pastoračnej
službe v rezorte Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky. Synodná rada súhlasi-
la s tým, aby Vlasta Kovaľová ďalších 48
mesiacov vykonávala duchovenskú služ-
bu v Ekumenickej pastoračnej službe v
rezorte Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky.

– Jana Tabačková po uplynutí štyroch
rokov vo svojom liste zo dňa 9. mája
2014 znova požiadala o súhlas našej cir-
kvi, aby naďalej mohla slúžiť v Ekume-
nickej pastoračnej službe v rezorte Oz-
brojených zborov Slovenskej republiky.
Synodná rada súhlasila s tým, aby Jana
Tabačková ďalších 48 mesiacov vykoná-
vala duchovenskú službu v Ekumenickej
pastoračnej službe v rezorte Ozbrojených
zborov Slovenskej republiky.

– Žiada Seniorálnu radu Komárňan-
ského reformovaného seniorátu, aby jed-
noznačne stanovila, či sú v prípade voľ-
by duchovného Pétera Tanítóa splnené
všetky zákonné podmienky v súvislosti s
jeho voľbou do Reformovaného cirkev-
ného zboru Zlatná na Ostrove.

– V súlade so zákonom č. 4/2011 o
právnom stave a združovaní cirkevných
zborov potvrdila zmluvu o združení me-
dzi Reformovaným cirkevným zborom
Ivanice a Reformovaným cirkevným zbo-
rom Radnovce. V zmysle uznesenia Sy-
nodnej rady sa právny stav oboch cirkev-
ných zborov s účinnosťou od 1. júla 2014
mení na združený matkocirkevný zbor.

– Reformovaný cirkevný zbor Bretka s
účinnosťou od 1. júla 2014 prekvalifi-
kuje na dcérocirkevný zbor Reformova-
ného cirkevného zboru Gemerská Hôrka.
Súčasne sa aj Reformovaný cirkevný
zbor Čoltovo a Bohúňovo stávajú dcéro-
cirkevnými zbormi Reformovaného cir-
kevného zboru Gemerská Hôrka.

– S účinnosťou od 1. júla 2014 prekva-
lifikuje Reformovaný cirkevný zbor

Martinová na dcérocirkevný zbor Refor-
movaného cirkevného zboru Chrámec.

– S účinnosťou od 1. júla 2014 prekva-
lifikuje Reformovaný cirkevný zbor Za-
charovce na dcérocirkevný zbor Refor-
movaného cirkevného zboru Rimavská
Sobota. Súčasne s prekvalifikovaním sa
aj Reformovaný cirkevný zbor Nižná Po-
koradz stáva dcérocirkevným zborom
Reformovaného cirkevného zboru Ri-
mavská Sobota.

– S účinnosťou od 1. júla 2014 Refor-
movaný cirkevný zbor Vyšné Valice pre-
kvalifikuje na dcérocirkevný zbor Re-
formovaného cirkevného zboru Nižná
Kaloša. Synodná rada s účinnosťou od 1.
júla 2014 premiestňuje Erzsébet Szarvas
za pridelenú duchovnú do Reformované-
ho cirkevného zboru Nižná Kaloša.

– Kuratórium stavebného fondu Všeo-
becného fondu zasadalo dňa 30. mája v
Rimavskej Sobote. Pri svojich rozhodnu-
tiach považovalo tie zbory, ktoré do 30.
mája 2014 mali ešte podlžnosti voči Vše-
obecnému fondu, za dlhujúce zbory. Ku-
ratórium navrhuje seniorátom, aby po-
stúpili ďalej len tie žiadosti, v prípade
ktorých cirkevné zbory majú zabezpeče-
ný jednotretinový vlastný podiel.

Synodná rada na základe návrhu kura-
tória Všeobecného fondu schválila, aby v
roku 2014 boli zo stavebného fondu Vše-
obecného fondu vyplatené nasledujúce
podpory: Jelka (zachovanie stavu kos-
tola): 8000 eur, Neded (generálna oprava
strechy kostola): 7000 eur, Tekovské Lu-
žany (oprava táboriska, okná, terasa a
bojler): 7000 eur, Rimavská Seč (rekon-
štrukcia fary): 4500 eur, Plešivec (pod-
pora k vlastnému podielu, reštaurovanie
troch gotických okien): 1600 eur, Sirník
(vytvorenie fary): 2600 eur, Bánovce nad
Ondavou (vonkajšia oprava a maľba fa-
sády kostola): 1000 eur, Hrčeľ (celková
oprava krovu strechy kostola a odvod):
2000 eur, Hurbanovo-Bohatá (oprava
strechy fary): 4700 eur, Štrkovec (von-
kajšia rekonštrukcia kostola): 3800 eur,
Hrušov (oprava strechy fary): 3000 eur,
Zemplín (celková oprava podlahy kosto-
la): 2400 eur, Milhosť (oprava kostola):
1400 eur, Gemerská Hôrka (výmena stre-
chy fary): 1900 eur, Nižný Lánec (výme-
na okien kostola): 2800 eur, Biel (von-
kajšia oprava kostola): 2000 eur, Skároš
(vonkajšia obnova lode kostola): 600 eur.

Synodná rada súhlasiac s kuratóriom
seniorátom navrhuje, aby v budúcnosti
predostierali iba žiadosti cirkevných zbo-
rov, v ktorých sú zabezpečené vlastné

(Pokračovanie na str. 9)
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zdroje vo výške jednej tretiny nákladov
projektu.

– Kuratórium fondu budovania cirkvi
Všeobecného fondu zasadalo dňa 30.
mája 2014 v Rimavskej Sobote a navrhlo
Synodnej rade schválenie podpôr. Sy-
nodná rada v súlade s platnými zákonmi
pre organizácie, ktoré nespĺňajú kritériá
cirkevných organizácií stanovené Syno-
dou, neschvaľuje podporu. Synodná rada
na základe návrhu komisie fondu budo-
vania cirkvi Všeobecného fondu na rok
2014 schválila vyplatenie nasledujúcich
podpôr z fondu budovania cirkvi Všeo-
becného fondu:

Reformovaný cirkevný zbor Dolný
Štál (denný tábor pre deti): 410 eur, Re-
formovaný cirkevný zbor Jelka (súťaž v
znalosti Biblie pre deti): 400 eur, Refor-
movaný cirkevný zbor Jelka (letný det-
ský a mládežnícky tábor): 1100 eur, Ko-
márňanský reformovaný seniorát (XII.
seniorálna súťaž v znalosti Biblie): 400
eur, Reformovaný cirkevný zbor Komár-
no (týždeň prehlbujúci vieru pre rodiny):
500 eur, Reformovaný cirkevný zbor
Marcelová (seniorálne stretnutie spevo-
kolov): 300 eur, Reformovaný cirkevný
zbor Bátorove Kosihy (tábory Fireszke v
Bátorových Kosihách 2014): 1200 eur,
Reformovaný cirkevný zbor Bátorove
Kosihy (IX. Dni Istvána Bátorkesziho):
400 eur, Reformovaný cirkevný zbor
Pozba (seniorálna súťaž v prednese poé-
zie): 300 eur, Reformovaný cirkevný
zbor Malé Ludince (seniorálna súťaž v
znalosti Biblie): 200 eur, Gemerský re-
formovaný seniorát (seniorálne progra-
my v roku 2014): 2620 eur, Reformo-
vaný cirkevný zbor Fiľakovo (oprava
elektrického organu): 200 eur, Reformo-
vaný cirkevný zbor Chanava (letné prog-
ramy cirkevného zboru pre mládež): 500
eur, Reformovaný cirkevný zbor Brzotín
(gemerské evanjelizačné večery): 798
eur, Reformovaný cirkevný zbor Rožňa-
va (letný tábor základnej školy): 366 eur,
Zemplínsky reformovaný seniorát (seni-
orálne podujatia v roku 2014): 2356 eur,
Reformovaný cirkevný zbor Poľany (ná-
kup hudobného nástroja na bohoslužob-
ný účel): 400 eur, Reformovaný cirkevný
zbor Beša (3in1 – podujatie pre mládež):
50 eur, Reformovaný cirkevný zbor Be-
ša (denný detský tábor KOEN): 120 eur,
Reformovaný cirkevný zbor Drahňov
(biblická škola pre zborových spolupra-
covníkov): 500 eur, Reformovaný cir-
kevný zbor Veľké Raškovce (seniorálna
súťaž v znalosti Biblie): 200 eur, Refor-
movaný cirkevný zbor Veľké Raškovce
(kresťanský remeselnícky letný tábor):
300 eur, Ondavsko-hornádsky reformo-

vaný seniorát (jarný a letný biblický vý-
let pre deti a dorast, Konferencia refor-
movaných seniorov, letné biblické tábory
pre deti, Carmel – výlet kresťanských pá-
rov a rodín, Carmel –  detský biblický tá-
bor, Carmel – biblický tábor pre mládež):
1700 eur, Väzenská misia RKCS (podpo-
ra rodinných príslušníkov väzňov): 1800
eur, Zväz reformovaných žien (konferen-
cia modlitebného dňa v Karpatskej kotli-
ne): 2000 eur, Oddelenie cirkevnej
hudby RKCS (VIII. celoštátna súťaž v
speve): 500 eur, Oddelenie cirkevnej
hudby RKCS (celoštátny kantorský
kurz): 2180 eur, Oddelenie cirkevnej
hudby RKCS (V. celoštátna konferencia
kantorov): 500 eur, Diakonia reformata:
(program „Olivová ratolesť“): 1300 eur,
Firesz (celoštátne podujatia Fireszu):
9600 eur.

– Brala na vedomie informáciu o
Stretnutí kresťanov vo Vroclavi na za-
čiatku júla a o zastúpení našej cirkvi na
ňom.

– Na výzvu Svetového zväzu luteránov
na svojom jesennom zasadnutí v Komár-
ne zasadí pamätný strom. Synodná rada
iniciuje, aby pri príležitosti 500. výročia
reformácie dňa 31. októbra 2017 každý
cirkevný zbor zasadil jeden strom.

– Evanjelická cirkev v Nemecku mieni
pri príležitosti 100. výročia vypuknutia
1. svetovej vojny usporiadať pamätnú
bohoslužbu, na ktorú očakávajú aj zás-
tupcu našej cirkvi. Synodná rada nevy-
siela delegáta na spomienku usporiada-
nej Evanjelickou cirkvou v Nemecku pri
príležitosti 100. výročia vypuknutia 1.
svetovej vojny.

– Environmentálna sieť európskych
kresťanov od 22. septembra do 1. októb-
ra 2014 bude mať valné zhromaždenie v
Maďarsku, na ktoré očakávajú aj zástup-
cu našej cirkvi. Synodná rada nevysiela
delegáta na valné zhromaždenie Envi-
ronmentálnej siete európskych kresťa-
nov.

– V súlade so zákonom č. 4/2011 o
právnom postavení a združovaní cirkev-
ných zborov potvrdila zmluvu o združe-
ní medzi Reformovaným cirkevným zbo-
rom Malé Ludince a Reformovaným cir-
kevným zborom Vozokany nad Hronom.
V zmysle uznesenia Synodnej rady sú
tieto dva cirkevné zbory s účinnosťou od
1. júla 2014 združeným matkocirkevným
zborom.

– S účinnosťou od 1. júla 2014 prekva-
lifikuje Reformovaný cirkevný zbor No-
vý Tekov na dcérocirkevný zbor Refor-
movaného cirkevného zboru Levice. Sú-
časne s prekvalifikovaním sa aj Refor-

movaný cirkevný zbor Malé Kozmá-
lovce stáva dcérocirkevným zborom Re-
formovaného cirkevného zboru Levice.

– Schválila poskytnutie pôžičky vo
výške 10 000 eur pre Reformovaný cir-
kevný zbor Horná Potôň. Termín splat-
nosti pôžičky je do 31. decembra 2019.
Úrok na vyrovnanie inflácie stanovuje
Synodná rada na 4,5%. Pôžičku je možné
využiť výlučne na rekonštrukciu fary.

– Juraj Brecko, senior Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu vo
svojom liste zo dňa 4. júna 2014 požiadal
o inštrukcie v otázke druhého kola proce-
su voľby duchovného. Nakoľko zástup-
covia slovenských seniorátov sa na za-
sadnutí nezúčastnili, Synodná rada pre-
rokovanie podania Ondavsko-hornád-
skeho reformovaného seniorátu vo veci
žiadosti o inštrukcie ku konaniu 2. kola
volieb duchovného odročuje na svoje na-
sledujúce zasadnutie.

– Reformovaný cirkevný zbor Čaňa a
Reformovaný cirkevný zbor Skároš na
základe ods (2) §-u 22 zákona č. 4/2011
uzavreli zmluvu o združení, ktorá na spo-
ločnej presbyterskej schôdzi bola prero-
kovaná a podpísaná, a potom ju schváli-
lo spoločné cirkevnozborové valné zhro-
maždenie, respektíve ju dňa 17. mája
2014 prerokovalo a schválilo aj valné
zhromaždenie Ondavsko-hornádskeho
reformovaného seniorátu. Nakoľko zás-
tupcovia slovenských seniorátov sa na
zasadnutí nezúčastnili, Synodná rada
prerokovanie podania Ondavsko-hornád-
skeho reformovaného seniorátu vo veci
schválenia združenia Reformovaného
cirkevného zboru Čaňa a Reformova-
ného cirkevného zboru Skároš odročuje
na svoje nasledujúce zasadnutie.

– Reformovaný cirkevný zbor Sečovce
a Reformovaný cirkevný zbor Milhostov
na základe ods (2) §-u 22 zákona č.
4/2011 uzavreli zmluvu o združení, ktorá
na spoločnej presbyterskej schôdzi bola
prerokovaná a podpísaná, a potom ju
schválilo spoločné cirkevnozborové val-
né zhromaždenie, respektíve ju dňa 17.
mája 2014 prerokovalo a schválilo aj val-
né zhromaždenie Ondavsko-hornádske-
ho reformovaného seniorátu. Nakoľko
zástupcovia slovenských seniorátov sa
na zasadnutí nezúčastnili, Synodná rada
prerokovanie podania Ondavsko-hornád-
skeho reformovaného seniorátu vo veci
združenia Reformovaného cirkevného
zboru Sečovce a Reformovaného cirkev-
ného zboru Milhostov odročuje na svoje
nasledujúce zasadnutie.

(Pokračovanie na str. 10)
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(Dokončenie zo str. 9)

– Juraj Brecko, senior Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu vo
svojom liste zo dňa 4. júna 2014 reagoval
na uznesenie Synody č. ZS-16/2014, v
ktorom Synoda nariadila, aby Gemerský
reformovaný seniorát, abovsko-turnian-
sky seniorát, Michalovský reformovaný
seniorát a ondavsko-hornádsky seniorát
v prípade cirkevných zborov, ktoré dňa
25. mája 2014 ešte dlhujú do Všeobec-
ného fondu – z dôvodu nesplnenia povin-
ností predpísaných v bode j) odseku (3) §
8, respektíve v bode e) odseku (3) § 11
zákona číslo 4/2011 – začali disciplinár-
ne konanie proti zodpovedným osobám.
Ondavsko-hornádsky reformovaný seni-
orát nemôže učiniť zadosť tomuto uzne-
seniu, nakoľko duchovným dotknutých
troch cirkevných zborov je zástupca bis-
kupa Marián Hamari. Seniorálny súd ne-
môže začať disciplinárne konanie ani
proti kurátorovi Jánovi Janovčíkovi, na-
koľko on je zároveň aj seniorálnym kurá-
torom. Tieto konania patria do kompe-
tencie Generálneho cirkevného súdu.
Nakoľko zástupcovia slovenských senio-
rátov sa na zasadnutí nezúčastnili, Sy-
nodná rada prerokovanie podania On-
davsko-hornádskeho reformovaného se-
niorátu vo veci reakcie na uznesenie Sy-
nody č. ZS-16/2014 odročuje na svoje
nasledujúce zasadnutie.

– V súlade so zákonom č. 4/2011 o
právnom postavení a združovaní cirkev-
ných zborov potvrdila zmluvu o združe-
ní uzavretú medzi Reformovaným cir-
kevným zborom Černochov a Reformo-
vaným cirkevným zborom Malá Bara. V
zmysle uznesenia Synodnej rady s účin-
nosťou od 1. júla 2014 tvoria tieto dva
cirkevné zbory družený matkocirkevný
zbor.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Malý Horeš zamenil par-
celu č. 342 nachádzajúcu sa na liste
vlastníctva pod číslom 1381 s rozlohou

1280 m2, ktorú má vo svojom vlastníc-
tve, ako aj parcelu č. 343, nachádzajúcu
sa na liste vlastníctva č. 555 s rozlohou

1291 m2 za parcelu č. 718 nachádzajúcu
sa na liste vlastníctva pod číslom 733 s

rozlohou 1611 m2, parcelu č. 836 (191

m2), parcelu č. 873 (1014 m2), parcelu č.

1010 (1151 m2), parcelu č. 1053 (1176

m2), parcelu č. 1421 (1090 m2), parcelu

č. 1612 (1690 m2), parcelu č. 1938 (1194

m2), parcelu č. 2026 (611 m2), parcelu č.

2304 (374 m2), parcelu č. 2305 (381 m2),

parcelu č. 2306 (1025 m2), parcelu č.

2527 (1158 m2), parcelu č. 2670 (2093

m2), parcelu č. 2972 (1615 m2), parcelu

č. 3118/2 (1723 m2), parcelu č. 3118/2

(4507 m2), ako aj parcelu č. 848, nachá-
dzajúcu sa na liste vlastníctva pod č.

1863, s rozlohou 600 m2 a parcelu č.

857/2 (437 m2), ktoré sú vo vlastníctve
obyvateľky Malého Horeša Andrey
Bácskay a nachádzajú sa v extraviláne
obce Malý Horeš.

– Kaplána vo Svätušiach Zsolta Aba-
háziho s účinnosťou od 1. júla 2014 pre-
miestňuje za kaplána do Reformovaného
cirkevného zboru Rimavská Seč. Jeho
dozerajúcim duchovným je senior Ákos
Róbert Nagy.

– Povolila Reformovanému cirkevné-
mu zboru Jesenské, aby vyhlásil celocir-
kevnú zbierku na obnovu svojho kostola.

– Béla A. Kis vo svojom liste zo dňa
12. júna 2014 abdikoval na svoju funkciu
predsedu slovensko-maďarskej jazyko-

vej ad hoc komisie, rovnako aj na svoj
mandát získaný od Bratislavského refor-
movaného seniorátu. Synodná rada, po-
ďakujúc sa za doterajšiu službu, berie na
vedomie abdikáciu Bélu A. Kisa na fun-
kciu predsedu slovensko-maďarskej ja-
zykovej ad hoc komisie.

– Nakoľko zástupcovia slovenských
seniorátov sa na zasadnutí nezúčastnili,
Synodná rada prerokovanie žiadosti du-
chovného v Trhovišti Pavla Kačkoša o
ospravedlnenie a uverejnenie reakcie
odročuje na svoje nasledujúce zasadnu-
tie.

– Vo vyšetrovacom orgáne Generálnej
cirkvi sa úmrtím Lászlóa Drágu upráz-
dnilo jedno miesto. Synodná rada do vy-
šetrovacieho orgánu Generálnej cirkvi
zvolila rimavskosobotského kurátora
Zoltána Bána.

– Brala na vedomie informáciu bisku-
pa Lászlóa Fazekasa o formujúcej sa
spolupráci so švajčiarskou  podpornou
organizáciou HEKS v oblasti financova-
nia cigánskej misie.

– Poverila biskupa Lászlóa Fazekasa,
aby – ak to uzná za osožné – vymenúval
delegátov na konferencie organizované
GEKE.

– Nakoľko zástupcovia slovenských
seniorátov sa na zasadnutí nezúčastnili,
Synodná rada prerokovanie udelenia sú-
hlasu k voľbe Pavla Kačkoša do Refor-
movaného cirkevného zboru Trhovište od-
ročuje na svoje nasledujúce zasadnutie.

– Žiada Predsedníctvo Zväzu reformo-
vaných žien na Slovensku, aby určilo de-
legátky na konferenciu organizovanú
Zväzom reformovaných žien v zatisskom
dištrikte.

Z  51.  ZASADNUTIA  SYNODNEJ  RADY

Na Svätodušnú nedeľu, 8. júna, v re-
formovanom kostole v Bánovciach nad
Ondavou sa uskutočnili slávnostné služ-
by Božie s večerou Pánovou a slávnos-
ťou zlatej konfirmácie usporiadaných
pani farárkou Erikou Dékányovou a ve-
dením zboru.

Keď nám prišla pozvánka na túto sláv-
nosť uprostred všedných dní a často aj
duchovnej púšte súčasnosti, pre nás, čo
nám bolo Bohom dopriaté dožiť sa,
osviežilo už samotné pozvanie. Využiť
túto šancu a prísť, si pokladal každý za
samozrejmosť. Také pozvanie sa neza-
mieta. Tam, kde sa radosť podelí, tam sa
násobí. Pre nás zúčastnených je to veľ-
kým ziskom! Ponesieme si v srdciach
spomienku na túto milú slávnosť a mod-
líme sa za všetkých, ktorí to pre nás
usporiadali.

Dostali sme aj pamätné rozpomienko-
vé listy s veršom: „Buď verný až do smr-
ti a dám ti veniec života!“ (Zjav 2,10b).
O láske k životu, Božej starostlivosti, o
radosti z toho, že Duch Boží nás až tu

priviedol a privádza, citujem na záver z
rozpomienkového listu: „Vzácny to dar,
môcť prísť do chrámu, príbytku Tvojho
spoločenstva Slova. Blaženosť veľká to
môcť kráčať po ceste viery, lásky a náde-

je. Dobré je spo-
mínať, stretnúť sa,
pozhovárať s pria-
teľmi, cítiť Tvoj po-
koj, zahľadieť sa,
čo i len v duchu
do čias o kus dáv-
nejších. Buď Ti, ó
Bože, za to vďaka,
česť i sláva!“

Miloslava
Biľová

Zlatá konfirmácia v Bánovciach nad Ondavou
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Posledná májová nedeľa, 25. 5. bola
pre reformovaný cirkevný zbor v Bá-
novciach nad Ondavou – ale aj pre
celú obec – výnimočnou. Konala sa tu
spomienková slávnosť pri príležitosti
stého výročia narodenia významného
básnika, rodáka z Bánoviec nad On-
davou Pavla Horova, vlastným me-
nom Pavla Horovčáka.

Spomienková slávnosť sa začala v
kostole službami Božími. Všetkých prí-
tomných domácich a hostí privítala kurá-
torka zboru Nataša Hrabovská, medzi
nimi brata zástupcu biskupa Mariána
Hamariho, zástupcu generálneho kurá-
tora Jána Marcinčáka, seniora ondav-
sko-hornádskeho seniorátu Juraja Brec-
ka, ďalších prítomných duchovných, ria-
diteľku Matice slovenskej v Michalov-
ciach Máriu Kušnírovú, Ernesta Si-
rochmana, ktorý Pavla Horova poznal
osobne.

Nasledovali modlitby a kázeň miestnej
farárky Eriky Dékányovej na text z Mt
25,20–21 o hrivnách. Služby Božie boli
obohatené o prednes básní P. Horova v
podaní Jely Timkovej, lektorky pre
umelecký prednes a amatérske divadlo
(zo zbierky Vysoké letné nebe, V starom
kalvínskom chráme, Pravý život a ďalšie)
a o spevácky zážitok v podaní detského
speváckeho zboru Pro Musica pôsobia-
ceho pri Základnej umeleckej škole v
Michalovciach pod vedením dirigentky
Viery Džoganovej.

Slávnosť pokračovala na miestnom
cintoríne pri hrobe Horovovej matky, kde

zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu
horí a báseň Ležať tam, kde leží moja
mama…, ktorú zarecitoval Tomáš Eš-
tok, študent Gymnázia P. Horova v Mi-
chalovciach. Potom prítomní spolu vy-

znali svoju vieru slovami Apoštolského
vierovyznania.

Nasledujúci program prebiehal v Lite-
rárnom múzeu Pavla Horova v obci, kde
sa všetci prítomní presunuli a kde ich pri-
vítala starostka obce Ľudmila Ďurčáko-
vá.

Múzeum básnika bolo zároveň tým
najlepším miestom na uvedenie do živo-
ta publikácie práve o ňom, o jeho živote
a tvorbe. Nesie názov Ako sa rodí básnik.

Jej zostavovateľkou je Ľudmila Gero-
čová, autorkami príspevkov v publikácii
sú Erika Dékányová a Ľudmila Gero-
čová. (Táto publikácia uzrela svetlo
sveta aj vďaka Re-mi-dii n. o., ktorá ju
vydala.) Do života ju uvádzala Jela Tim-
ková a farár Marek Kačkoš. Jela Tim-
ková pri spomínanom akte zarecitovala
báseň Husi, ktorá patrí k jej najobľúbe-
nejším a pierkami z husí ju krásnymi slo-
vami vyprevadila k čitateľovi.

K tvorbe P. Horova sa pri tejto príleži-
tosti vyjadril aj brat Marek Kačkoš. Po-
tom ešte nasledovalo literárne pásmo,
ktoré zostavila tiež Ľudmila Geročová.
Účastníkom slávnosti ponúklo nezabud-
nuteľný umelecký celok, popretkávaný
básňami Horova a piesňami, ktoré mal
rád, v podaní ženskej speváckej skupiny
Ondavčanka. Prvou z nich boli Valaly,
valaly v podaní Kristiána Ondera z Tu-
šickej Novej Vsi a s hudobným sprievo-
dom jeho brata Jána Ondera.

Každý, kto si prišiel uctiť Pavla Ho-
rova a zaspomínať naň, odchádzal napl-
nený krásou básnického slova veľkého
zemplínskeho básnika aj krásou ľudovej
piesne, ktorú mal tak rád. To všetko zasa-
dené do duchovného rámca, vytvoreného
Božím chrámom, kde sa slávnosť začala
odvíjať, ponúklo všetkým účastníkom
výnimočné sviatočné nedeľné popolud-
nie.

Erika Dékányová
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Spomienkové  bohoslužby v Bánovciach nad Ondavou
Pred 100 rokmi sa narodil básnik Pavol Horov

Dňa 22. júna sa v komárňanskom re-
formovanom chráme konala promócia
absolventov a novopečených doktorov
Reformovanej teologickej fakulty Uni-
verzity J. Selyeho. Po kázni vedúceho
katedry katechetiky Zsolta Görözdiho
dekan Attila Lévai predstavil zástupcovi
rektora Péterovi Csibovi osem absol-
ventov odboru misiológia, diakonia a so-
ciálna práca, ako aj štyroch absolventov
odboru teológia, ktorí po zložení slávnos-
tného sľubu mohli prevziať svoj diplom.

Dňa 10. júna 2014 úspešne obhájila
svoju rigoróznu prácu s názvom Rola
Listu Rimanom (so zvláštnym ohľadom
na 9–11. kapitoly) v židovsko-kresťan-
skom dialógu Erzsébet Öllős, čím zís-
kala akademický titul doktor teológie
(ThDr.). Dňa 30. augusta 2013 úspešne
obhájil svoju dizertačnú prácu Zsolt Bu-
za, témou ktorej sú Dejiny Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku od 1945
do 1989. V ten istý deň aj Szilárd Szé-
nási obhájil svoju dizertačnú prácu s
názvom Siegmund Freud a náboženská
veda. Obidvaja sa stali oprávnenými no-

siteľmi akademického titulu doktor filo-
zofie (PhD). Po tom, čo novopečení dok-
tori slávnostne zložili predpísaný sľub,
profesorský zbor ich „in doctorem reci-
pio“ prijal za doktorov fakulty.

Po ukončení slávnosti sa zhromažde-
nie presunulo k niekdajšej budove Teolo-
gickej akadémie J. Calvina, kde po úvod-
nej reči Zsolta Czinkeho na roky strá-

vené na TAJC a na niekdajších profeso-
rov spomínal Péter Tanító. Vence spo-
mienky pod mramorovú tabuľu uložili
zástupca dekana János Molnár, Attila
Lévia a Erzsébet Öllős.

Akademický rok bol dôstojne ukonče-
ný, za všetky požehnania, ktoré sme v
ňom zažili, jedine Bohu patrí sláva!

–öe–

Promócia absolventov a doktorov na RTF UJS



Zemplínsky seniorálny deň. Dňa 14.
júna biskup László Fazekas službou
zvesti slova Božieho otvoril II. Zem-
plínsky seniorálny deň, ktorý bol uspo-
riadaný v Strážnom. V miestnom kultúr-
nom dome sa konal aj pódiový rozhovor,
témou ktorého bola situácia našej cirkvi,
jej budúcnosť a prežívanie našej identity.
Zúčastnili sa ho biskup László Fazekas,
generálny kurátor Vince Fekete, zástupca
biskupa Róbert Géresi a zástupca gene-
rálneho kurátora Ferenc Porubán.

Inaugurácia prezidenta. Dňa 15. júna
aj biskup László Fazekas bol činný na
ekumenických bohoslužbách, ktoré boli
usporiadané pri príležitosti inaugurácie
prezidenta Andreja Kisku v bratislav-
skom dóme sv. Martina.

Ekumenická rada. Dňa 20. júna
Správna rada Ekumenickej rady cirkví v

SR zasadala v Bratislave v sídle ECAV.
Témou rokovania okrem bežných záleži-
tostí bolo aj aplikovanie zákona o ochra-
ne osobných údajov s ohľadom na cirkvi.
Na zasadnutí ako hosť bol prítomný aj
generálny kurátor našej cirkvi Vince Fe-
kete, ako aj predseda Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí Igor
Rintel. Bolo konštatované, že skoncipo-
vanie zákona v terajšej forme činí cirkvi
za bezmocné, ba poskytuje možnosť aj
na jeho vážne zneužitie. Správna rada
počíta ešte s ďalšími rokovaniami v sú-
vislosti s týmto zákonom.

Inštalácia duchovného. Dňa 21. júna
prvýkrát došlo v našej cirkvi k takej uda-

losti, že bol inštalovaný duchovný v
dvoch matkocirkevných zboroch, ktoré
sa združili na základe zákona č. 4/2011.
Reformovaný združený cirkevný zbor
Šalov a Pastovce spolu s ich dcérocir-
kevnými zbormi Zalaba a Bielovce zvo-
lili za svoju duchovnú Eriku Ambrus.
Slávnostné bohoslužby boli zahájené v
šalovskom chráme zvestovaním slova
Božieho biskupom Lászlóom Fazekasom
a službou inštalácie, ktorú vykonal te-
kovský senior Pál Kiss. Potom sa zhro-
maždenie presunulo do Pastoviec, kde
zvolená duchovná mala svoju inaugurač-
nú reč, po ktorej nasledovali pozdravy zo
strany prítomných duchovných a ctených
hostí.

OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI
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Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry! V dňoch

18–25. októbra 2014 máte opäť mož-
nosť zúčastniť sa na ceste do Izraela.
Sprievodcom bude fundovaný kato-
lícky kňaz Jaroslav Rindoš, a du-
chovnú stránku zájazdu bude mať na
starosti Erika Domonkošová, farárka
Slovenského reformovaného cirkev-
ného zboru v Košiciach.

Znovu navštívime miesta, ktoré
zohrávajú významnú úlohu v deji-
nách spásy.

Bližšie informácie môžete získať
na adrese:

Erika Domonkošová, Na záhumní
17, 040 15 Košice V., tel.: 055/6841
596, 0903/914 964, 0917/350 174.

domonkosovaerika@gmail.com.

SÚBEH
Správna rada Ústredia diakonie

Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku, v súlade s náležitosťa-
mi obsiahnutými v odseku (10) §-u
5 zákona č. 1/2003 – O diakonickej
službe Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku – vypisuje sú-
beh na obsadenie funkcie riaditeľa.

Požiadavky kladené na uchádza-
čov: samostatné členstvo v refor-
movanej kresťanskej cirkvi a vyso-
koškolské vzdelanie v príslušnom
odbore. Konkurzná práca má obsa-
hovať: odborný životopis uchádza-
ča, spisy a referencie dosvedčujú-
ce splnenie podmienok, ako aj kon-
cepciu riadenia a koordinovania
úloh v oblasti služby lásky.

Konkurzná práca sa má zaslať
najneskôr do 15. augusta 2014 na
adresu: Ústredie diakonie, Jókaiho
34, 945 01 Komárno.

POZVÁNKA  DO
RAČKOVEJ  DOLINY

Drahé sestry, srdečne vás pozývame
na ďalšie, v poradí už 19. duchovno-
rekreačné stretnutie sestier Evanjelic-
kej aliancie, ktoré aj tento rok bude z
Božej milosti v Domove J. A. Komen-
ského v Račkovej doline. 

Termín stretnutia je od 24. do 28.
septembra (od stredy do nedele). Toh-
toročná téma: Radosť – s ústredným
veršom z 1Tes 5,16. Popoludnia bude
možné využiť na rozhovory, prechádz-
ky v krásnej tatranskej prírode, rehabi-
litačné cvičenie či masáže a kreatívnu
tvorbu.

Na stretnutie sa môžete prihlásiť naj-
neskôr do 10. septembra 2014 na ad-
rese (tu získate aj podrobnejšie infor-
mácie o stretnutí, cenách a možnos-
tiach ubytovania):

BTM – Kukučková Dagmar, P. O.
Box 11, 840 09 Bratislava 49

tel.: 02/64 53 81 14, mobil: 0910/57
26 41

e-mail: dagmar.kukuckova@btm.sk
Tešíme sa na vás a na chvíle, ktoré

spolu strávime!

Zbierka
Diakonia našej cirkvi zbiera peňažné

dary pre jedného oborínskeho muža,
ktorý utrpel škodu spôsobenú požia-
rom, ako aj pre rodinu Kosztolányiovú
žijúcu s dvoma deťmi v Kameničnej,
ktorej dňa 13. júna úplne vyhorel dom
(okrem šiat, čo mali práve na sebe, im
nezostalo nič!). Kto si to môže dovoliť,
veľmi pekne prosíme, nech sa zapojí
do zbierky!

Vaše ofery očakávame prostred-
níctvom miestnych zborov alebo na
náš účet číslo: OTP banka 95 76 161/
5200 IBAN: SK23 5200 0000 0000
0957 6161 BIC/SWIFT: OTPVSKBX

Do kolónky Správa pre prijímateľa
prosíme uviesť: Požiar Oborín alebo
Požiar Kameničná. Ďakujeme pekne.

Jolán Rácz


