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DIELO  DUCHA  SVÄTÉHO
Heidelberský katechizmus nás učí, že k blahoslavenému životu potrebujeme

najprv poznať, aký veľký je náš hriech a naša bieda. Takéto poznanie však nie je
možné bez pomoci Ducha Svätého. Pán Ježiš o diele Ducha Svätého povedal: „A
keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neve-
ria vo mňa“ (Jn 16,8–9). Bez Ducha Svätého človek nedokáže uvidieť seba v pra-
vom svetle. 

B
iblia často píše o tom, ako dlho trvá, kým človek pochopí svoj hriech.
Peter tri roky sprevádzal Pána Ježiša, ale až po troch rokoch trpko nad
sebou zaplakal, keď zaprel Pána. Keď Jozefovi bratia predávali Jozefa do

otroctva, tak nevideli svoj hriech, dlhé roky s tým žili a až po rokoch nad tým
všetkým zaplakali. Dávid, keď scudzoložil s Bat-Šebou (2Sam 11,1–5), tak to ho
až tak veľmi netrápilo. Prorok Nátan mu rozpovedal príbeh o bohatom človeku,
ktorý – hoci mal veľa vlastných oviec – zobral jedinú ovečku, patriacu chudob-
nému človeku. Dávid sa veľmi nahneval a odsúdil takého človeka na smrť. Hoci
on urobil niečo podobné (mal viacero manželiek a zviedol manželku blížneho).
Vedel o tom, čo urobil a určite vedel, že to cudzoložstvo je hriech. Ale nebolo to
kajúcne poznanie.

Dokáže odsúdiť hriech muža, ktorý ukradol ovečku svojmu blížnemu, ale pri-
tom sám sebe toleruje, že zviedol manželku svojho blížneho. Nátan ho s tým všet-
kým konfrontuje: „Ty si ten muž!“ (2Sam 12,7a) a vtedy sa Dávidovi rozjasní. A
konečne vidí a pozná svoj hriech a svoju biedu. V
duchu pokánia potom sformuloval 51. žalm, kde hovo-
rí: „Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech
môj predo mnou je stále. Srdce čisté stvor mi, ó Bože,
a obnov vo mne ducha pevného! Od svojej tváre neza-
vrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj!“
(Žalm 51,5.12–13).

Duch Svätý nám dáva také poznanie nášho hriechu,
ktoré nevedie k zúfalstvu, ale k pokániu a návratu k
Bohu. Peter, ktorý zaplakal nad sebou, naplnený Duchom Svätým na Letnice ká-
že, veľkému zástupu povie nepríjemnú pravdu: „Nech teda vie bezpečne celý dom
izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižo-
vali“ (Sk 2,36). Tieto slová odzneli približne 50 dní od ukrižovania. Mnohí aj pred
Petrovou kázňou si uvedomovali, že schvaľovali Kristovo ukrižovanie. Ale zrazu
to vidia ako hriech. Bodlo ich to v srdci a podnietilo ku pokániu. Človek má sve-
domie a nie že by vôbec nevedel o tom, že je hriešny.

A
le Duch Boží dáva také poznanie hriechu, ktoré vedie k ľútosti a úprim-
nému pokániu, k tomu, že človek pochopí, že Kristus zomieral aj za
neho a nakoniec bude vedený k vďačnému životu. Tak sa skrze dielo

Ducha Svätého dostane človek k najväčšiemu potešeniu v živote i pri smrti.
Juraj Brecko

Ročné hlásenia na
synodnom zasadnutí
11. zasadnutie Synody našej cirkvi

bolo dňa 10. mája v Rimavskej So-
bote v aule Reformovaného gymná-
zia Mihálya Tompu.

Príležitosť bola zahájená pozdrav-
nými slovami biskupa Lászlóa Faze-

kasa, potom odkazom slova Božieho
poslúžili maďarský zástupca biskupa
Róbert Géresi i slovenský zástupca
biskupa Marián Hamari. Po biblic-
kých myšlienkach bolo schválených
sedemnásť bodov rokovacieho prog-
ramu, ktoré neskôr ešte boli rozšíre-
né o ďalších šesť (dva neskôr boli
stiahnuté).

Rad hlásení o udalostiach minulé-
ho roka sa začal referátom biskupa
Lászlóa Fazekasa, ktorý sa zmienil o
úlohe cirkvi vo svete a potom obo-
známil synodných poslancov s našimi
kontaktami so svetovými organizá-
ciami, zahraničnými a domácimi cir-
kvami. V živote Generálnej cirkvi po-
kladal za veľmi významnú udalosť,
že dňa 17. novembra 2013 premiér
Maďarska Viktor Orbán zavítal do Ri-
mavskej Soboty v sprievode ministra
humánnych zdrojov Zoltána Baloga,
štátneho tajomníka zahraničných ve-
cí Zsolta Németha a zastupujúcej štát-
nej tajomníčky Zsuzsanny Répás. Aj
to kvalifikoval za veľký úspech, že
Slovenská televízia dňa 26. decem-
bra vysielala maďarské bohoslužby z
Komárna (so slovenskými titulkami),
na čo doteraz nebol príklad.

Synoda hlásenie biskupa Lászlóa
Fazekasa (bez zapracovania hláse-
nia seniora Abovsko-turnianskeho
reformovaného seniorátu a Michalov-
ského reformovaného seniorátu, na-

(Pokračovanie na str. 7)



Úvodom si prečítajte názor herca
Martina Hubu na výšku duševnej
úrovne našej spoločnosti, ktorý je
úryvkom jedného jeho mediálne
zverejneného rozhovoru.

Otázka: Žijeme v dobe, keď sú hod-
noty utláčané do úzadia. Žijeme rýchlo
a povrchne. Stíhate vnímať aj tento re-
álny život?

Odpoveď: Ak ma v poslednom čase
niečo desí, tak je to presne toto, čo sa
na nás valí. Dnešné pomery znižujú
kvalitu spoločenského povedomia a ľu-
dia hlúpnu. Oveľa menej kvalitne uva-
žujú. Zaoberajú sa len hĺbkou bezdu-
chých seriálov, kde je jediný problém:
kto s kým. V týchto súradniciach dnes
ľudia uvažujú masívne. Seriálov je ve-
ľa a ľudia sa stali od nich závislí. Je
len malé percento, čo túto malosť „pre-
kuklo“ a odmieta ju. Považujem to za
zvrhlosť od ľudí, čo na to majú dosah.
Je to totiž o tom, že s neuvažujúcimi
ľuďmi sa ľahšie manipuluje. Takého
človeka ľahšie nahovoríte na pôžičku,
presvedčíte ho, čo všetko si môže dovo-
liť. Táto manipulácia je nebezpečná,
pretože raz narazíme na stenu a ľudia
budú nepripravení na ťažký život. Ne-
hovorím, že teraz sa žije ľahko. Len
chcem poukázať na to, že dnes mnohí
žijú vo virtuálnej skutočnosti a desí
ma, že toto ohlupovanie toľkí tak radi
prijali.

Otázka: Ale našťastie sú tu ešte tvor-
covia, ktorým ide o skutočné umenie s
hodnotným posolstvom...

Odpoveď: ...ktorí sú na smiech.
Uvažovanie spoločnosti vás „odstre-
dí“. Väčšine je dobre tak, ako je, ne-
potrebujú viac. Každého, kto im chce
ponúknuť niečo náročnejšie, vyhodia.

Toľko teda Martin Huba. Áno, žiaľ
presne takáto je situácia a my sa na ňu
skúsme pozrieť ešte detailnejšie a hlb-
šie. Celkom otvorene a bez toho, že by
sme mali potrebu dávať si servítku
pred ústa. 

Masy, čiže väčšina populácie nikdy
nemala potrebu po niečom hlbšom a
hodnotnejšom. Väčšine úplne postaču-
je tá najnižšia prízemnosť bytia, nie
príliš odlišujúca sa zvieraťa. Spokojne
si žijú vo svojom malom svete všed-
ných, banálnych, ale pre nich tak veľ-
mi dôležitých starostí a radostí bez to-
ho, že by v sebe pocítili túžbu po nie-

čom hodnotnejšom, vyššom, vzneše-
nejšom a ušľachtilejšom.

Výšku hodnoty každého človeka
však určuje výška hodnôt, o ktoré sa
usiluje! Hodnôt, po ktorých túži a za
ktorými ide! To, aký má človek hodno-
tový systém, hovorí o výške jeho vlast-
nej hodnoty!

No a posvätnou povinnosťou každej
ľudskej bytosti je mať pred sebou iba
tie najvyššie hodnoty, aké vôbec jes-
tvujú. Lebo len úsilie o dosiahnutie ta-
kýchto hodnôt má schopnosť dať živo-
tu človeka skutočnú hodnotu! Má
schopnosť učiniť ho skutočne plno-
hodnotným! 

Spravodlivosť, čestnosť, čistota, u-
šľachtilosť, dobro, ľudskosť, túžba po
poznaní pravdy o zákonitostiach života
a túžba po pochopení zmyslu vlastného
bytia – toto sú tie vysoké hodnoty, ku
ktorým by malo byť zamerané úsilie
každého človeka. 

Ak by tomu tak bolo, svet by bol už
dávno plný hodnotných ľudí. Na zák-
lade svojho úsilia o spravodlivosť,
čestnosť, čistotu, ušľachtilosť, dobro a
ľudskosť by dosahovali vysokej morál-
nej úrovne a ich túžba po poznaní
pravdy o zákonitostiach života a po
pochopení zmyslu vlastného bytia by v
nich prebudila, stimulovala a plne roz-
vinula schopnosť samostatného mysle-
nia. Toho dôsledkom by bola vysoko
morálne a mravne stojaca ľudská
osobnosť, schopná samostatne myslieť
a uvažovať. 

(Pokračovanie na str. 3)

Pred tvárou
Hospodina

Pane, Ty vieš, aké sú naše srdcia
rozptýlené; sústreď nás. Ty vieš,
aké sú nám srdcia mŕtve a tvrdé;
rozhýb a prebuď nás. Ty vieš, ako
sa ešte stále protivíme Tvojmu
slovu a ako sa od prírody nechce-
me skloniť pod Tvoje žezlo. Preto,
Pane, pošli svojho Ducha z výsos-
ti, aby medzi nami pôsobil a podro-
bil Ti naše srdcia a aby ich spojil s
Tebou. Príď, Svätý Duchu, a zapáľ
nám srdce svätou láskou. Príď Du-
chu silný, a prebuď v našich du-
šiach smäd a hlad po Tebe. Vylej
sa na nás, Duchu života, a urob
nás novými ľuďmi podľa Božej
vôle, ktorí sa dvíhajú zo slávy do
slávy. Amen.

Gerhard Tersteegen
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Tibor Sabovik

DUCHU SVÄTÝ
1Kor 3,16

Ježišu Kriste milovaný,
k Otcovi svojmu späť pozvaný,
keď si dielo spásy dokonal,
Ducha Svätého nám poslal.
Daj, aby nás ten Radca sprevádzal,
svedčil, aby Ťa svet poznal.
Duchov falošných každý rozpoznaj,
ani Antikristovi sa zviesť nedaj.
Pane, nech sme v Tebe zakorenení, 
Duchom Tvojím Svätým naplnení,
nech žijeme v cirkvi na modlení,
aby sme raz boli z milosti spasení.

OTUPENOSŤ  MÁS!
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(Dokončenie zo str. 2)

Aká však je a žiaľ vždy v doterajšej
histórii bola na tejto zemi realita? Tou
realitou boli ľudia, boli široké masy
ľudí, na míle vzdialené od ideálu spo-
mínaného vyššie. Boli to ľudia, ktorí
nie sú a nikdy neboli ľuďmi vysokých
morálnych a mravných hodnôt. Ľudia,
ktorí nikdy netúžili po poznaní pravdy
o zákonitostiach života, či po pocho-
pení zmyslu vlastného bytia. Ľudia,
ktorí o týchto veciach nikdy vážne ne-
uvažovali a vnútorne sa nimi nikdy
vážne nezaoberali. Preto je ich myseľ
lenivá a plytká. Mľandravá a neschop-
ná námahy. Pohybujúca sa vždy iba v
plytkých vodách banálnosti života, bez
túžby vyplávať už raz konečne na šíre,
otvorené, voľné more. 

Jesť, piť, užívať si a čo najmenej
myslieť! Toto bolo vždy cieľom väčši-
ny ľudí na zemi. Všetko, čo človek ro-
bí a to i vrátane človeka súčasného má
buď priamy, alebo nepriamy vzťah k
týmto štyrom základným kategóriám
ľudskej činnosti. Oni predstavujú ab-
solútne celý ich duševný obor. Len
jesť, piť, užívať si a čo najmenej mys-
lieť. 

Túto skutočnosť si ale všimli mnohí
takzvaní šikovní, ctižiadostiví a pod-
nikaví. Pochopili, že ak sa bude týmto
elementárnym tendenciám ľudí vychá-
dzať v ústrety, dá sa na tom dobre
zarobiť a výborne z toho profitovať. A
ako sa patrí, to aj využili a stále využí-
vajú. Tak vznikli celé odvetvia prie-
myslu a kultúry profitujúce z nadbie-
hania duševnej malosti a nízkosti ľudí,
pričom tajomstvo úspechu spočíva v
tom, že sa nízka hranica duševného
rozsahu väčšiny nikdy neprekračuje.
Smerom nadol od tejto hranice to môže
ísť akokoľvek hlboko. Hĺbka a nízkosť
nikdy nevadila a nevadí. 

Vadí a na prekážku je iba to, čo onú
nízku hranicu duševného obzoru väč-
šiny nejako prekračuje. To sa stáva ne-
prijateľným a neakceptovateľným. 

V poznaní tejto zákonitosti spočíva
úspech! Úspech kníh, filmov, piesní,
internetových stránok, novín, časopi-
sov, počítačových hier, krčiem, herní,
zábav a ešte mnohých iných vecí.

Úspech spočíva v nízkosti! Úspech
je v rešpektovaní nízkosti a malosti! Je
v nadbiehaní nízkosti a malosti! Tak to
ľudia chcú a tak je im to preto dávané.
Ponuka zodpovedá dopytu! Ľudstvo sa
topí vo vlastnej nízkosti! Blažene sa v
nej prevaľuje ako prasa v bahne. Väč-
šine to vyhovuje a sú spokojní. Majú
čo chcú. Že takéto niečo je pod úrov-
ňou človeka, ich netrápi. 

A preto tí nemnohí, ktorých to trápi a
ktorí vyčnievajú z radu, pretože túžia
po niečom hodnotnejšom, sú väčšinou
nepochopení. Tí, ktorí chcú svojím úsi-

lím o vysoké hodnoty naplniť pravú
veľkosť svojho človečenstva, sú tomu-
to svetu cudzorodými. Ba mnohokrát
sú dokonca považovaní za rušiteľov
všeobecnej harmónie a zhody. Väčšina
ich jednoducho nedokáže pochopiť. 

Preto sa nečítajú skutočne dobré kni-
hy a nepočúva skutočne dobrá hudba.
Preto naozaj dobré filmy nikdy neza-
znamenávajú masový úspech, ale mož-
no ich vidieť iba vo filmových klu-
boch. Preto sú hodnotné stránky na in-
ternete  omnoho menej navštevované,
ako tie bez hodnoty a tak ďalej a tak
ďalej. 

Na zemi je to jednoducho takto! A o
tom, že je to práve takto, hovoril už
Kristus vo svojom podobenstve o
dvoch cestách. O ceste širokej, po kto-
rej kráča väčšina, avšak práve táto širo-

ká cesta je cestou do záhuby, a o ceste
úzkej, ktorú nachádzajú iba nemnohí,
avšak jedine ona je cestou do života.
Do skutočného života plnohodnotnej
ľudskej bytosti, ktorá dokázala dať
vlastnému životu pravú hodnotu pros-
tredníctvom svojho úsilia o pravé a

skutočné hodnoty. Prostredníctvom
svojho úsilia o spravodlivosť, čest-
nosť, čistotu, ušľachtilosť, dobro a
ľudskosť, prostredníctvom svojej túž-
by po poznaní pravdy o zákonitostiach
života, ako i svojou túžbou po pocho-
pení zmyslu vlastného bytia.

Ak človek chce byť človekom, musí
sa k tomu schopiť! Ak to nedokáže a
pohodlne sa prispôsobí len oným níz-
kym, živočíšnym cieľom, len onému
nízkemu, plytkému, nenáročnému a le-
nivému štandardu myslenia, vzdiali sa
od toho, čo ešte možno považovať za
človeka. Stane sa iba živočíchom, na-
vonok sa na človeka podobajúcim. Ži-
vočíchom, sebaisto kráčajúcim po širo-
kej, vydláždenej ceste úpadku ľud-
skosti. Po širokej a vydláždenej ceste
smerujúcej k absolútnej deštrukcii jeho
osobnosti. To je ono zatratenie, o kto-
rom hovoril Kristus. Je to záhuba by-
tosti, ktorej existencia nemá už nijaký
zmysel, pretože sa vzdialila do napĺňa-
nia veľkosti svojej podstaty. Pretože sa
spreneverila veľkosti vlastného člove-
čenstva.

Čo napríklad vy samotní urobíte s
vecami, ktoré už nepotrebujete? Vyho-
díte ich! Zbavíte sa ich! A takisto sa i
toto stvorenie nakoniec zbaví takýchto
živočíchov podobajúcich sa na člove-
ka. Zbaví sa bytostí, ktorým bolo vždy
zaťažko schopiť sa k realizovaniu a na-
plneniu svojej vlastnej ľudskej veľkos-
ti. 

Široká cesta más s ich pseudokultú-
rou, názormi, spôsobom myslenia a
trávenia voľného času, s ich duševným
obzorom, plytkými a nízkymi hodnota-
mi je cestou do zatratenia.

Je len prejavom pohodlnosti mysle-
nia, ak niekto dúfa, že má pravdu a

musí ísť správne,
keď tak ako on ide
väčšina, a keď to-
mu, čomu verí on,
verí väčšina. To je
ale zásadný omyl,
pretože len nemno-
hí, čiže tí, ktorí do-
kážu prekročiť hra-

nicu všeobecnej duševnej malosti, sú
tými, ktorí môžu nájsť onú úzku cestu
do života.

Ku ktorým z nich chceš, človeče,
patriť ty?

Milan Šupa

OTUPENOSŤ  MÁS!
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Zákon má dôležité poslanie, Božie
určenie. Vedie nás k zbožnosti,
zdržanlivosti, sebaskúmaniu. Je
Božím vedením do večného zasľú-
benia. My sa všemožne chceme k
nášmu Pánovi priblížiť, možné to je
vierou, životom podľa Božích príka-
zov, podľa Božieho slova. Tu si uve-
domme aj to, že náš život má byť v
predpísanom Božom poriadku.
Anarchia je hriech, ale poslušnosť
Bohu je cestou spásy.

Ján Kalvín jasne uvádza: „Nás všet-
kých svedectvo Zákona usvedčuje z ne-
právosti a prestúpenia, to nie je preto,
aby sme si zúfali a so stratenou odva-
hou sa rútili do skazy.“ Jedno z Kalví-
nových hesiel bolo: „Nikdy nezúfať!“
Táto jeho myšlienka je i tu, vediac o
hriechu si nesmieme zúfať, poddať sa
mu. Skôr je dobré postaviť sa mu a pro-
siť Boha o pomoc. Sme usvedčení zne-
ním Zákona, hrešíme myšlienkami i
skutkami. Niet cesty späť? 

Existuje návrat! Máme zdvihnúť hla-
vy, lebo spasenie sa priblížilo. Bez
viery je len cesta k záhube, do prepad-
liska hriešnosti. Ak k nám Zákon hovo-
rí, berme to za výzvu na pokánie, ne-
meškať a povedať Ot-
covi v nebesiach: som
hriešnik. Niet nikoho z
ľudí, koho by Zákon ne-
usvedčil, naša neprá-
vosť nech je výkriční-
kom k zásadnému ob-
ratu k Božím veciam.
„Apoštol zaiste dosved-
čuje (Rím 3,19–20), že
sme všetci súdom Záko-
na odsúdení, aby všet-
ky ústa zavreté boli, a
aby vinný bol všetok
svet Bohu. Inde však
(Rím 11,32) nie preto,
aby ich zatratil alebo
dopustil zahynutie, ale
aby sa nad všetkými
zmiloval.“ 

Neobstojí naše vyhýbanie sa Záko-
nu, rozumovanie, mudrovanie na fari-
zejský spôsob. Pred Božou vôľou má-
me zmĺknuť, nastúpiť cestu poslušnos-
ti. Naozaj sme sa previnili hriechom a
jediná cesta von je z Božej milosti.
„Keď nám teda Hospodin Zákonom ká-
ravo pripomenul našu nemohúcnosť a
nečistotu, utešuje nás spoľahlivosťou
svojej moci a svojho zmilovania, a to v
Kristovi svojom Synovi, v Ňom sa nám

preukazuje zhovievavosť a prívetivosť
Otca.“

Božia láska nám ide v ústrety, sme us-
vedčení z neposlušnosti, ale aj zahŕňa-
ní veľkou milosťou. Náš nebeský Otec
je skutočne prívetivý, pripomeňme si
len napríklad podobenstvo o márnotrat-
nom synovi. A to, že Otec je prívetivý
a zhovievavý, stále vidíme v Ježišovi
Kristovi, keď zdôrazňuje: „Ja a Otec
sme jedno“ (Jn 10,30). Božia moc je
spoľahlivá, osvedčená a vždy pevná.
Koľko len vykonal divov Boh pre svoj
ľud, ktoré nám opisuje Starý Zákon.
Tým najväčším divom je pre nás Spa-
siteľ Ježiš Kristus, ktorý prišiel do tejto
časnosti, aby zachránil zahynuté, na-
šiel stratené. 

„V Zákone sa zaiste javí jednak ako
platca dokonalej spravodlivosti, ktorej
sme my naskrz zbavení, jednak ako ne-
podplatný a priamy sudca hriechov.“
V Bohu platí vždy dokonalá spravodli-
vosť, On jedná spravodlivo. Poznajú to
i žalmy, že sú spravodlivé Jeho súdy. Je-
ho Zákon je spravodlivý, vynáša svet-

lo, poslušnosť, mravnosť, budúcnosť
večnej Božej spravodlivosti, ktorá je
Jeho kraľovaním a kráľovstvom. Daj-
me si vždy veľký pozor, lebo On súdi
naše hriechy. Neostávajú Ním nepo-
všimnuté, každý hriech znamená našu
ľudskú nespravodlivosť. Ešte vždy trvá
čas jeho milosti! Božia tvár je obrátená
ku každému z nás. „Avšak v Kristovi sa
Jeho tvár rozjasnila plnou milosťou a
láskavosťou dokonca i k biednym a ne-

hodným hriešnikom. Dal veru tento ob-
divuhodný príklad svojho nekonečného
milovania, že totiž za nás vydal svojho
vlastného Syna a v Ňom nám otvoril
všetky poklady svojej zhovievavosti a
dobroty.“

Ježiš Kristus je pre nás tvárou nebes-
kého Otca. Otcovou dobrotou k hrieš-
nikom! V Ježišovi je plná plnosť, doko-
nalosť Otcovej lásky. Otec nebeský nás
miluje, máme položený príklad v Jeho
Synovi. Za nás bol vydaný Boží Syn,
bol ukrižovaný za hriechy celého sve-
ta. Je to už pre nás dobre známa skutoč-
nosť, často až nami zanedbávaná, opo-
mínaná. Je to niečo, o čom vieme, má-
me vieru, ale nekonáme podľa Krista.
Kalvín rozpoznáva ľudskú hriešnosť,
tá je našou ťarchou. Hriešnik je biedny
a nehodný, hriešnik nemôže byť a nie
je bohatý a hodný skutočného bohat-
stva, ktoré je uložené jedine v nebi.
Možno si povieme, som hriešnik, no a
čo? Tu musíme spozornieť, lebo hriech
je vždy nejakým druhom biedy. Dnes
by sme povedali krízy. Preto našu vieru

v Krista musíme zakaž-
dým stupňovať, pridávať
na jej intenzite, ktorá ras-
tie v pokání. Boh nás mi-
luje nekonečne, to sa už
dokázalo v Božom Syno-
vi. Jeho nekonečné milo-
vanie nám dáva nekoneč-
ný večný život. O tom už
nijako nepochybujeme
vo dne ani v noci. Snaž-
me sa, aby naša viera ne-
bola zvetralá v honbe za
svetskou ponukou. 

Zákon Boží je naozaj
stupňom ku Kristovi,
keď si každý uvedomí, že
Jeho zákon porušuje, že
hriech je nezákonnosť.
Odplata za hriech je smrť!

My nesmieme preto nič zľahčovať ale-
bo zveličovať svoju moc nad hriechom.
Bez Krista je odplata za hriech prepad-
lisko, presnejšie povedané peklo. S Kris-
tom sme oslobodení, On sníma hriech.
Zákon nijako neporušil, bol obetovaný
za nás, ktorí Zákon Boží porušujeme
činom alebo myšlienkami. Nech sa Kris-
tus zmiluje a odpustí nám naše hrie-
chy! 

Juraj Gajdošoci
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Zákon je stupňom ku Kristovi
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Synoda Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku na svojom 11. za-
sadnutí, ktoré sa konalo dňa 10. mája
2014 v Rimavskej Sobote, prijala
nasledovné uznesenia:

– Prijala pozmenené body rokovania.
– S navrhovanými zmenami prijala

zápisnicu z 10. zasadnutia.
– Správu biskupa Lászlóa Fazekasa o

živote Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku v roku 2013 schválila bez
správy seniora Abovsko-turnianskeho
reformovaného seniorátu a seniorky Mi-
chalovského reformovaného seniorátu.

– Schválila hlásenie poverenej riadi-
teľky Jolán Rácz o činnosti Ústredia dia-
konie Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku v roku 2013.

– Schválila hlásenie riaditeľky Kingy
Süll o činnosti Oddelenia cirkevnej hud-
by Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku v roku 2013.

– Schválila hlásenie predsedkyne Eni-
kő Édes o činnosti Rady všeobecného
vzdelávania Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku v roku 2013.

– Schválila hlásenie riaditeľky Zsu-
zsanny Tóth o činnosti pracovnej skupi-
ny cigánskej misie Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku v roku 2013.

– Schválila hlásenie riaditeľa Jánosa
Molnára o činnosti Teologickej akadé-
mie J. Calvina v roku 2013.

– Schválila hlásenie predsedkyne An-
gély Porubán-Fülöp o činnosti Združenia
reformovaných kresťanských žien na
Slovensku v roku 2013.

– Schválila hlásenie zostavené predse-
dom Miklósom Kissom o činnosti Zväzu
mladých reformovaných v roku 2013.

– Schválila hlásenie povereného pred-
sedu Vince Feketeho o činnosti Zväzu
maďarských reformovaných presbyterov
na Slovensku v roku 2013.

– Konštatovala, že výklad zákona č.
3/2007 nie je opodstatnený, nakoľko text
§ 22 je jasný a jednoznačný. Konštato-
vala, že v Michalovskom reformovanom
senioráte došlo k porušeniu zákona opo-
menutím, ktoré na výzvu Kancelárie sy-
nody seniorát už odstránilo. Následkom
toho Synoda z dôvodu vhodného osobit-
ného zreteľa Michalovským reformova-
ným seniorátom oneskorene – až vo feb-
ruári 2014 – zvoleného člena a náhrad-
ného člena Generálnej volebnej komisie
potvrdila v ich funkcii.

– Schválila, že § 7 I. štatútu sa mení na
nasledujúci text: „§ 7 Presbyterstvo kaž-
doročne zostavuje abecedný zoznam vo-
ličov cirkevného zboru, respektíve mies-
tnym pomerom zodpovedajúci zoznam
voličov v poradí domových čísel. 

Do voličského zoznamu má byť prijatý
každý úd cirkvi, ktorý v zmysle odseku
(2) § 5 Ústavy má volebné právo, a ktorý
v cirkevnom zbore, na území ktorého ob-
vykle býva, v čase od 1. januára do 31.
decembra roku predchádzajúceho roku
schválenia volebného zoznamu uhradil
príspevok pre cirkev.

Voličský zoznam treba zostaviť v
dvoch rovnakých exemplároch podľa
vzoru vydaného Predsedníctvom synody
a dať schváliť presbyterstvom do 31. ja-
nuára.

Zostavený voličský zoznam počas 15
dní pred jeho schválením musí byť do-
stupný pre členov cirkevného zboru. 

Obidva exempláre schváleného volič-
ského zoznamu podpísané predsedníc-
tvom cirkevného zboru a dvoma overo-
vateľmi je nutné bezodkladne zaslať
príslušnému seniorskému úradu. 

Predsedníctvo seniorátu – ak voličský
zoznam spĺňa zákonné podmienky – vo-
ličský zoznam overí do 15. februára roku
jeho schválenia a jeden exemplár z neho
vráti cirkevnému zboru. V čase určenom
na overenie do voličského zoznamu je
možné prijať novú osobu iba v prípade
dokázanej procesnej chyby alebo opome-
nutia úradu.

Voličský zoznam je platný od overenia
do overenia nového voličského zozna-
mu.“

– Cenu Istvána Pálócziho Czinkeho v
roku 2014 udeľuje profesorovi teológie
dr. Lajosovi Csémymu. 

– Poveruje právnu komisiu, aby do 31.
augusta 2014 vypracovala návrh na zme-
nu zákona č. 1/2009 o Všeobecnom fon-
de, respektíve iných dotknutých záko-
nov, prostredníctvom ktorých by sankcie
zavedené voči cirkevným zborom, ktoré
majú dlh, boli úmerné s priestupkom
odopretia spoločného znášania tiarch.

– Nariaďuje, aby Gemerský reformo-
vaný seniorát, Abovsko-turniansky refor-
movaný seniorát, Michalovský reformo-
vaný seniorát a Ondavsko-hornádsky re-
formovaný seniorát v prípade cirkevných
zborov, ktoré dňa 25. mája 2014 ešte dl-
hujú do Všeobecného fondu – z dôvodu
nesplnenia povinností predpísaných v
bode j) odseku (3)  § 8, respektíve v bode
e) odseku (3) § 11 zákona číslo 4/2011 –
začalo disciplinárne konanie proti zod-
povedným osobám.

– V súlade s § 18 zákona č. 4/2011 o
právnom postavení a združovaní cirkev-
ných zborov v Bratislave zriaďuje kórej-
ský misijný zbor. Ako duchovného do
kórejského misijného zboru vysiela du-
chovného Parka Sungkona a ako jeho do-

zerajúceho duchovného poveruje bisku-
pa našej cirkvi.

– Vo výklade odsekov (1) a (2) § 25 zá-
kona č. 3/2007 a § 19 zákona č. 3/2012
konštatuje, že na seniorálne a generál-
nocirkevné funkcie môže byť navrhnutý
a volený len samostatný duchovný, ktorý
už bol inštalovaný.

– V živote Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku školy zastávali vždy
významnú úlohu. Oceňujeme, že po než-
nej revolúcii v školách Slovenskej repub-
liky je možnosť slobodnej voľby medzi
náboženskou a etickou výchovou. 

V priebehu uplynulých dvoch desať-
ročí sa otvorila možnosť zriaďovať cir-
kevné školy, ale z rôznych dôvodov, len
v málo obciach sa podarilo znovu zriadiť
cirkevné školy. Reformovaná kresťanská
cirkev na Slovensku svoje cirkevné školy
a školské zariadenia chce zachovať a
rozvíjať, okrem toho pracuje na zriadení
nových cirkevných škôl a školských za-
riadení. Túto svoju činnosť vykonáva v
súlade s platnými právnymi predpismi o
výchove a vzdelávaní. Viaceré body § 3
zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelá-
vaní – spôsobom hodným slobodnému
demokratickému štátu – zaručujú právo
rovnoprávnosti prístupu k výchove a
vzdelávaniu a slobodnej voľby vzdeláva-
nia. 

Zmena zákona schválená 4. decembra
2013 je pre cirkevné školy a školské za-
riadenia neúnosná, v prvom rade tým, že
zákonom určila minimálny počet žiakov
v triede, znemožňujúc fungovanie našich
cirkevných zariadení s menším počtom
žiakov. Nakoľko naše reformované školy
sa nachádzajú roztrúsené po území celé-
ho štátu – približne každých 100 kilo-
metrov funguje jedno naše zariadenie –
považujeme za veľmi dôležité, aby tieto
školy a školské zariadenia boli zacho-
vané a sieť našich škôl sa ďalej rozširo-
vala. Pre naše školy je kľúčovou otáz-
kou, aby cirkevné školy mohli vydržia-
vať triedy financované štátom aj s nižším
počtom žiakov v triede. Synoda Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
žiada Ministerstvo školstva, aby do zoz-
namu osobitných dôvodov bolo zahrnuté
aj vzdelávanie žiakov v cirkevných ško-
lách!

Chceli by sme poukázať aj na to, že
podľa platných právnych predpisov cir-
kevné školy a školské zariadenia boli
diskriminované aj nariadením, ktoré u-
možnilo, aby výška príspevku určeného
pre cirkevné školské internáty, cirkevné
školské jedálne a cirkevné detské kluby

(Pokračovanie na str. 6)

Z  11.  ZASADNUTIA  SYNODY
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(Dokončenie zo str. 5)

bola iba 88% príspevku určeného pre
štátne školské zariadenia. Jedná sa o takú
diskrimináciu, ktorá znevýhodňuje cir-
kevné školské zariadenia a rodičov detí
navštevujúcich tieto zariadenia. Veľa ro-
dičov uplatňujúc právo slobodnej voľby
vzdelávania volí cirkevnú školu nachá-
dzajúcu sa ďalej od svojho bydliska, be-
rúc na seba aj podstatné navýšenie ná-
kladov. Synoda Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku žiada Minister-
stvo školstva, aby diskrimináciu vo fi-
nancovaní týchto zariadení a rodín zruši-
lo!

– Duchovenskú stanicu samostatne
udržiava ten cirkevný zbor, ktorý spĺňa
všetky povinnosti uvedené v odseku (3)
§ 8 zákona č. 4/2011 o právnom posta-
vení a združovaní cirkevných zborov.

V prípade odseku (2) § 7 zákona č.
4/2011 o právnom postavení a zdru-
žovaní cirkevných zborov je nutné
preverovať nielen to, či daný cirkevný
zbor samostatne udržiava duchovenskú
stanicu, ale aj to, či – v prípade ak bez
vlastného zavinenia neudržiava ducho-
venskú stanicu – je schopný a ochotný

samostatne udržiavať duchovenskú sta-
nicu.

– Konštatovala, že zmena počtu členov
presbyterstva daného cirkevného zboru v
každom prípade sa stáva účinnou vo vo-
lebnom období nasledujúcom po schvá-
lení zmeny.

– Z príležitosti jeho 50. narodenín – na
jeho život vyprosujúc Božie požehnanie
– pozdravuje duchovného Bélu A. Kisa,
redaktora oficiálneho orgánu našej cirkvi
Kalvínskych hlasov, a praje mu čím skor-
šie uzdravenie.

Z  11.  ZASADNUTIA  SYNODY

V sobotu 10. mája 2014 sme sa
stretli na seniorálnom stretnutí detí a
dorastu v Bohdanovciach. Po prícho-
de a privítaní bola pre deti priprave-
ná lekcia s divadielkom v kultúrnom
dome a na dorastencov čakala lekcia
oživená scénkou v telocvični základ-
nej školy.

Aj keď sme sa na chvíľu rozdelili, mali
sme spoločnú tému – Kain a Ábel. Za-
mýšľali sme sa nad tým, čo spôsobuje
nekontrolovaný hnev v našich životoch a
ako je dôležité kontrolovať naše správa-
nie, aby nás hnev neovládal ako ovládol
Kaina. Pripomenuli sme si aj výzvu z
Písma: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech
slnko nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef
4,26). Aj keď je často ťažké ovládať sa,
Boh vidí pohnútky nášho srdca. Vidí, čo
a ako Mu obetujeme. Ak je to potrebné,
napomína nás. Stále nám dáva šancu. Ús-
tredným veršom celého stretnutia bolo
napomenutie: „Lepšie je byť trpezlivým,
ako byť udatným, lepšie je ovládať sa,
ako zaujať mesto“ (Prís 16,32). Tento
verš sme sa naučili aj spievať už na za-
čiatku stretnutia.

Po lekcii a občerstvení sme vyšli na
školský dvor. Každý účastník prítomný
na ihrisku dostal farebnú kartičku s pís-
menom. Prvá úloha, ktorá pred nami stá-
la, bola podľa farby nájsť ostatných hrá-
čov skupinky a z písmeniek zložiť slovo.
Napomôcť mohol aj ústredný verš, v kto-
rom sa toto slovo tiež nachádzalo:
TRPEZLIVOSŤ. V hrách sme si mali
všetci vyskúšať, že sila sa bez ďalších
schopností nedá využiť.

Názov prvého stanovišťa bol Stavaj s
múdrosťou a trpezlivosťou. Každý jeden
najskôr zapojil múdrosť a pamäť. V bib-
lickom teste totiž mohla skupina získať
správnymi odpoveďami až sedem pra-
covných pomôcok – dva fúriky a rukavi-
ce. Čakala nás totiž náročná úloha: pre-
miestniť materiál k stavbe. Bez pomôcok
bolo prenášanie tvárnic veľmi náročné.

Miesto stavby prísne kontroloval brat se-
nior, nestabilnú vežu nedovolil kolaudo-
vať. Veru, často sme museli prestavať od
začiatku celé základy stavby.

Na druhom stanovišti – Sila s presnos-
ťou – museli hráči zasiahnuť kamienkom
balón. Zdalo by sa jednoduché, ale pofu-
koval vetrík, balón tancoval a aj vyšší
mali ťažkosti. Samotná sila bez presnos-
ti nefungovala. Počítal sa priemerný po-
čet hodov na jedného hráča v skupine.

Po presunutí sa na tretie stanovište –
Iba silou? – mohli hlavne väčší chlapci
ukázať svoju silu pri hode okruhliakom.
Najskôr pravou, potom ľavou rukou a
nakoniec oboma. Zaznamenali sme sku-
pinové rekordy v každej disciplíne.

Na štvrtom mieste sa testovala sila s
taktikou. Už ste niekedy zažili skupinové

preťahovanie lanom? Ako sa zmení roz-
loženie síl, keď sa do zápasu na povel
postupne pridávajú ostatní hráči? V zápa-
le boja sa stredová značka lana presúvala
v hraniciach ihriska a často posledná
„myška“ z družstva zvrátila celé zápole-
nie.

V telocvični súbežne prebiehalo zápo-
lenie rytierov, ktorí cvičili silu s rovnová-
hou. Na lavičke stáli proti sebe dvaja ry-

tieri s kopijami (pre bezpečnosť mali pa-
lice molitanové gule a rytieri na hlave
cyklistické prilby). Úlohou bolo zhodiť
hráča z lavičky úderom alebo tlakom ko-
pije. Myslíte, že rozhodovala sila? Aj
malý svižný rytier dokázal na úzkej la-
vičke divy. Kto spadol, bol vyradený a na
jeho miesto nastúpil spoluhráč. (Boli ta-
kí, čo vyradili siedmych, ale nakoniec
padli pod rukou menšieho protihráča.)

Posledné miesto, ktoré skupina navští-
vila, skúšalo nielen silu, ale hlavne pohy-
bovú koordináciu. V súboji dvojíc stáli
hráči na jednej nohe, pravou rukou drža-
li protihráča, ľavou svoj ľavý členok. Po
odštartovaní sa dvojice roztancovali a
často menší vyradili väčších tak, že stra-
tili rovnováhu a museli dostúpiť na obe
nohy.

Každé z desiatich
družstiev absolvovalo
všetky stanovištia. Po
vyhodnotení boli bo-
dové rozdiely veľmi
tesné. Ocenili sme naj-
lepšie výsledky v dis-
ciplínach, ale všetci
sme sa naučili, že sa-
motná sila sa bez múd-
rosti, trpezlivosti, pres-
nosti, taktiky, rovno-
váhy a koordinácie ne-
dá efektívne využiť. 

Po zápolení sme sa
všetci s chuťou pustili do výborného gu-
ľáša a koláčikov a posilnení aj telesne
sme sa vydali na cestu domov.

Ďakujeme všetkým, ktorí obetovali
svoj voľný čas a pripravili, zorganizova-
li, riadili, pomáhali, strážili deti, hrali,
varili, upratali, priviezli – za každú služ-
bu.

Edita Kočišková

Seniorálne stretnutie detí a dorastu Ondav-
sko-hornádskeho seniorátu v Bohdanovciach



(Dokončenie zo str. 1)

koľko boli zaslané po termíne) bez prob-
lémov prijala.

Synodní poslanci takisto schválili aj
hlásenie o diakonii, cirkevnej hudbe,
všeobecnom vzdelávaní, cigánskej misii,
ako aj o činnosti Teologickej akadémie J.
Calvina, Zväzu reformovaných kresťan-
ských žien na Slovensku, Zväzu mladých
reformovaných a Zväzu maďarských
reformovaných presbyterov na Sloven-
sku za rok 2013.

V ďalšej časti rokovania sa synodáli na
žiadosť Michalovského reformovaného
seniorátu zaoberali aj výkladom zákona
č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie.
Podľa schváleného uznesenia Michalov-
ský reformovaný seniorát sa síce dopus-
til porušenia zákona opomenutím (čo
vedenie seniorátu na výzvu Kancelárie
synody neskôr odstránilo a doplnilo),
avšak Synoda pre dôvod hodný osobitné-
ho zreteľa potvrdila vo svojej funkcii čle-
na a náhradného člena zvoleného do Ge-
nerálnej volebnej komisie oneskorene
(až vo februári 2014).

Synodní poslanci sa venovali aj poda-
niu Ondavsko-hornádskeho reformova-
ného seniorátu, v ktorom sa žiadalo u-
presnenie §-u 7 I. štatútu (nariadenie u-
pravuje zostavenie zoznamu voličov cir-
kevných zborov).

Synoda v novembri lanského roka na
svojom zasadnutí v Rimavskej Sobote
založila Cenu Istvána Pálócziho Czinke-
ho. Nominácie na cenu treba podať Sy-
nodnej rade vždy do 31. januára daného
roka. Predsedovia Synody, biskup László
Fazekas a generálny kurátor Vince Feke-
te na vyznamenanie navrhli teologického
profesora na dôchodku, dr. Lajosa Csé-
myho. Duchovní i svetskí synodní po-
slanci s návrhom súhlasili. Cena bude
profesorovi Lajosovi Csémymu odo-

vzdaná biskupom Lászlóom Fazekasom
a generálnym kurátorom Vince Feketem
na úvodných bohoslužbách jesenného
zasadnutia Synody.

Medzi rokovacími bodmi figurovala aj
novelizácia zákona č. 1/2009 o Všeobec-
nom fonde, a to v súvislosti s tým, že do
konca minulého roka viac cirkevných
zborov nezaplatilo predpísanú sumu do
Všeobecného fondu. Počas zdĺhavej dis-
kusie Synoda poverila právnu komisiu,
aby do 31. augusta 2014 vypracovala
textový návrh novelizácie zákona č.
1/2009 o Všeobecnom fonde, respektíve
iných dotknutých zákonov.

Zaujímavým vývojom a krokom vpred
v živote našej cirkvi je, že Synoda na žia-
dosť kórejského zboru so sídlom v Bra-
tislave zakladá kórejský reformovaný mi-
sijný zbor.

Pred synodných poslancov sa znova
dostal problém výkladu zákonov o voľ-
bách na cirkevné funkcie a o voľbe du-
chovných, pretože podľa jedného poda-
nia zákon o voľbe duchovných nie je jed-
noznačný, nakoľko už zvolený, ale zatiaľ
neinštalovaný duchovný je už de facto
právnym podmetom parochiálneho práva
– stojí medzi iným v podaní žiadajúcom
výklad. Počas diskusie vyšlo najavo, že
zákon koncipuje jednoznačne: na senio-
rálnu a generálnocirkevnú funkciu mož-
no nominovať a voliť len inštalovaného
samostatného duchovného, teda takého,
ktorého nielenže zvolili, ale bol aj už in-
štalovaný do samostatnej duchovenskej
stanice cirkevného zboru. V tejto súvis-
losti prijaté uznesenie, ktoré synodní
poslanci podporili, odzrkadlilo tento po-
stoj.

Reagujúc na situáciu vzniknutú v škol-
stve na Slovensku, v záujme záchrany

cirkevných malých škôl Rada všeobec-
ného vzdelávania koncipovala list, ktorý
bol Synodou schválený.

Rada Ondavsko-hornádskeho seniorá-
tu sa obrátila na synodných poslancov s
cieľom prerokovania dvoma podaniami.
Prvé sa týkalo žiadosti Reformovaného
cirkevného zboru Ďurkov, ktorý by chcel
býval vo volebnom období zvýšiť počet
členov presbytéria. Prosbu Synoda síce
neodmietla, ale podľa zákona sa zmena
stáva účinným len v ďalšom volebnom
období.

Druhé podanie ondavsko-hornádskeho
seniorátu sa vzťahovalo na žiadosť o
združenie cirkevných zborov Novosad,
Kožuchov a Zemplínske Jastrabie. Tieto
tri podobne veľké matkocirkevné zbory,
ktoré majú približne po päťdesiať členov
s volebným právom, by chceli spoločne
vytvoriť združený cirkevný zbor; nakoľ-
ko k udržiavaniu budovy fary v Novosa-
de už aj tak roky všetky tieto matkocir-
kevné zbory prispievajú rovnakým die-
lom. Členovia Synody však podanie na
zmenu nepodporili. Zákon o združovaní
cirkevných zborov totiž nariadi, že je tre-
ba preverovať nielen samostatné udržia-
vanie duchovenskej stanice, ale aj to, či
daný cirkevný zbor – v prípade ak bez
vlastného zavinenia neudržiava ducho-
venskú stanicu – je schopný a ochotný
samostatne udržiavať duchovenskú sta-
nicu.

Ďalšie zasadnutie VIII. cyklu Synody
našej cirkvi – na ktorom bude odovzdaný
nielen Cena Istvána Pálócziho Czinkeho,
ale bude vlastne ukončené aj terajšie šesť-
ročné volebné obdobie – bude pravdepo-
dobne na konci novembra.

Ibolya Iski
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Dňa 20. apríla sa splnil desaťročný sen Reformovaného
cirkevného zboru Tôň: bol odovzdaný svojmu poslaniu jeho
nový zborový dom. Pomenovali ho podľa admirála Michiela
A. de Ruytera, nakoľko stavba bola realizovaná s podporou
holandského bratského zboru vo Waalwijk-Besoijene.

Ročné hlásenia na synodnom zasadnutí

Veža šamorínskeho reformovaného chrámu je v týchto
dňoch obklopená lešením, nakoľko sa začala rekonštrukcia
tohto najstaršieho kostola na Žitnom ostrove. Obnova chrá-
mu sa realizuje s podporou maďarského štátu: Ministerstvo
humánnych zdrojov poskytlo zatiaľ 30 miliónov forintov.



Doškolovanie duchovných. V dňoch
19-21. mája znova v maďarskej kúpeľ-
nej dedinke, v rekreačnom centre Zatis-
ského reformovaného dištriktu, v Dome
zmierenia v Berekfürdő bol pre duchov-
ných našej cirkvi organizovaný tohto-
ročný doškolovací kurz. Jeho základný
tón úvodnou pobožnosťou, ktorú mal na
základe Tit 1,10–16, udal biskup László
Fazekas.

Generálny konvent. Predsedníctvo
Generálneho konventu zasadalo dňa 23.
mája v Debrecíne. Na rokovaní sa v za-
stúpení našej cirkvi zúčastnili predsedo-
via Synody, teda generálny kurátor Vin-
ce Fekete a biskup László Fazekas.

Reformovaný festival jednoty. Dňa
24. mája mesto Debrecín dalo domov
Reformovanému festivalu jednoty, na

ktorom biskup László Fazekas a gene-
rálny kurátor Vince Fekete rovnako boli
prítomní. Úvodná príležitosť sa začala
tancom, ktorý predviedli tanečné páry
poslané z jednotlivých cirkevných diš-
triktov spôsobom charakteristickým na
daný región. Potom nasledoval spoloč-
ný tanec, aj takýmto spôsobom vyjadru-
júc našu jednotu (našu cirkev reprezen-
toval bývalý komárňanský presbyter
György Korpás spolu so svojou partner-
kou). Po úvodnej slávnosti nasledovalo
v budove Kolégia biskupské fórum, na
ktorom otázky kladené biskupom boli
smerované na prežívanie päť rokov jed-
noty, na nedostatky a na plány. Refor-
movaný festival jednoty popoludní bol
ukončený bohoslužbami spojenými s vy-
sluhovaním svätej večere Pánovej.

Nominačné seniorálne valné zhro-
maždenia. Po tom, čo na konci minulé-
ho roka boli presbytériá našich zborov
znovuzvolené, vážnou úlohou tohto ro-
ka je zvolenie vedúcich našej cirkvi na
vyššiu úroveň, teda na seniorálne a ge-
nerálnocirkevné funkcie. Zvolenie kan-
didátov na jednotlivé funkcie patrí do
kompetencie seniorálnych valných zhro-
maždení. Po tom, čo už máme za sebou
jarné seniorálne valné zhromaždenia a
nominácie boli realizované, začína sa
rysovať obraz, že presbyteri z ktorých
kandidátov budú môcť zvoliť funkcio-
nárov našej cirkvi na seniorálnu a gene-
rálnocirkevnú úroveň.

Slávnostný koncert v Jenkovciach.
Dňa 5. júla o 18.00 sa v reformovanom

kostole v Jenkovciach uskutoční sláv-
nostný koncert Spievajme básnikovi (na
počesť básnika Milana Rúfusa). Účin-
kujú: Detský a dievčenský spevácky
zbor Rozhlasu a televízie Slovenska,
Radoslava Mičová – sólo soprán (sólist-
ka Štátnej opery v Banskej Bystrici),
Barborka Tállová – umelecké slovo, Ivi-
ca Neshybová – klavírny sprievod, diri-
guje Adrián Kokoš.

Rozhlasové bohoslužby z Jenko-
viec. 6. júla bude RTVS v rozhlase vy-
sielať priamy prenos z reformovaných
bohoslužieb v Jenkovciach. Vysielanie
začne o 9.05 na Rádio Slovensko aj na
Rádio Regina.
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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!

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.


