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Kým  Leto  prinesie  úrodu
„Keď jeho ratolesť omladne a obja-

via sa listy, viete, že leto je blízko“ (Mk
13,28b).

N
áš Spasiteľ, Pán Ježiš Kris-
tus hovorí tieto slová o fi-
govníku a o svojom dru-

hom príchode. Príchodu Syna človeka
budú predchádzať veľké skúšky. Ko-
mentátori Biblie nazývajú 13. kapitolu
malou apokalypsou. 

V Palestíne Ježišových čias výhon-
ky figovníka poukazovali na blížiacu sa
žatvu, v Biblii je žatva synonymom zúč-
tovania, súdu. Ježiš nás upozorňuje na
to, že znamenia čias sú predobrazom Je-
ho príchodu. Keďže však presný dátum
Jeho príchodu pozná len Otec, Ježiš na-
báda svojich k pozornosti, modlitbe a
bdelosti. 

Ale čas milosti ešte trvá. Ak bude
náš Pán k nám milostivý, budeme môcť
mať pred sebou toh-
toročné leto. To roč-
né obdobie, o kto-
rom už vopred mô-
žeme povedať, že sa
pominie najrýchlej-
šie zo všetkých. Fa-
rár a básnik Mihály
Tompa v jednej zo
svojich kázní takto
vykresľuje krásy let-
nej prírody: „Slnko
povstalo v žiare, aby
svojím svetlom za-
lialo trosky omladené rosou rána a po-
lia, na ktorých sú kalichy kvetov rannou
obetou tak, ako srdce odovzdá v tajnom
vzdychu svoj vďačný vzdych.“ Alebo iný
básnik, ktorý po tom, čo sa prví anglic-
kí kolonisti preplavili na pobrežie Ame-

riky, vidiac palmy, ktoré sa mu zračili
pred očami, takto zvolal: „Si talis forma-
ta: Qualis est Formatrix?“, teda: „Ak
je stvorený svet taký, ó, aký môže byť
jeho Tvorca?“.

V čase Mihálya Tompu kazatelia v
letných mesiacoch povzbudzovali svo-
jich poslucháčov, ktorí boli v prevažnej
miere poľnohospodármi, k tomu, že Bo-
žia vôľa je, aby sme sa v postupujúcich
letných dňoch, znásobiac svoje sily, usi-
lovali o každodenný chlieb pre našich
domácich i blízkych. Aj moderní poľno-
hospodári našich čias môžu pracovať
vďaka svojim schopnostiam a talentom
na poliach, roliach. Ale aj my môžeme
byť Božími spolupracovníkmi, nadobú-
dajúc opäť a opäť pocit úspechu v našej
záhrade či sade, keď môžeme sami do-
pestovať potrebnú zeleninu či ovocie –
alebo aspoň ich časť – pre našu rodinu. 

B
lažení sú, ktorí sa môžu pus-
tiť na objavovanie vzdiale-
ných území, a tak ako nieke-

dy Kelemen Mikes môžu počúvať „hu-
čanie mora“. Môžu vyhľadať hoci aj

(Pokračovanie na str. 2)

Moja Srebrenica
Po niekoľkohodinovej jazde autom

omámení vystupujeme na hlavnom
námestí. Slnko úporne svieti, asfalt sa
roztápa a my sa púšťame objavovať
Banja Luku s bedekrom z roku 1983
pod názvom Panoráma Juhoslávie. Z
tabule pri ceste čítame tie najdôležitej-
šie informácie: nachádzame sa v dru-
hom najväčšom meste Bosny a Her-
cegoviny a zároveň v hlavnom meste
Bosnianskej srbskej republiky. Žijú tu
prevažne Srbi, Bosniaci, Chorváti, Ju-
hoslovania, ktorí sú pravoslávni, mos-
limovia a rímskokatolíci. Balkánska ná-
lada a teplo. Prechádzame sa po mo-
dernom a hlučnom korze, kde nechý-
bajú banky a nákupné centrá – ako
kdekoľvek inde na svete. Potom pri-
chádzame k pravoslávnemu kostolu,
kde je dobré vojsť na modlitbu. Aj po-
zlátená vnútorná dekorácia si zaslúži,
aby sme si ju pozreli. Za dverami stojí
muž, ktorí prijíma návštevníkov, posky-
tuje informácie a predáva pohľadnice.
Vychádzajúc, sa ho pýtame: Ako náj-
deme Mešitu Ferhadia? Odpoveď je
veľmi odmeraná, krátka a neznesie ná-
mietky: taká tu nie je! Kvôli niečomu si
nedovolíme trvať na tom, že veď naša
knižka... Na ulici sa s pomocou moder-
nej techniky snažíme zistiť, kde sa na-
chádza mešita. A zistíme, že na začiat-
ku 90.-tych rokov došlo v meste k et-
nickej čistke. Zavraždili a odvliekli do
koncentračných táborov veľmi veľa
Bosniakov, Rómov, Chorvátov a iných
ľudí, ktorí nemali srbskú národnosť.
Mešity a katolícke kostoly boli srbský-
mi ozbrojenými silami zbúrané. Miesto,
na ktoré nás posiela bedeker z roku
1983, zrovnali so zemou. Ohromení
stojíme v ruchu ulice a aj napriek ne-
znesiteľnej horúčave na chrbte cítime
zimomriavky. Lucia Kis 



(Dokončenie zo str. 1)
Antiochiu, kolísku kresťanstva, alebo
môžu kráčať v Ježišových šľapajach
po Svätej zemi. Ale v danom prípade
sa v Božom zázračnom diele môžu ko-
chať aj tí, ktorí sa za pomoci televízne-
ho seriálu „Lákanie domov“ vydajú ob-
javovať krásy našej domoviny. (Z na-
šej užšej otčiny môžem
našim bratom a sestrám
ponúknuť kostolné maľ-
by a fresky v Rimav-
skom údolí. Nie jedna z
nich je chránená UNES-
CO-m.) 

Leto a prázdniny mô-
žu byť pre naše deti aj
požehnaným časom bib-
lických táborov. Nech ro-
dičia prijmú tieto príle-
žitosti ako možnosti da-
rované Hospodinom, aby
sa pravdy Božieho slo-
va, ktoré si deti osvojili
na hodinách náboženstva,
mohli zakoreniť v ich srd-
ci ešte hlbšie.

Leto je pre človeka, ktorý celý rok
ťažko pracuje, aj časom oddychu a na-
plnenia. Psychológovia nás však upo-

zorňujú na to, že ak odcestujeme do
cudziny, sme viac náchylní zabudnúť
na svoju kresťanskú identitu a na svoje
určenie. 

Božie slovo nás učí, že kamkoľvek
by sme išli, slová Desatora a príkaz lás-
ky sú pre nás platné bez ohľadu na ze-
mepisnú šírku či dĺžku. 

Toto leto, ak si to vyprosíme od Boha,
môže byť pre nás časom milosti. Do-
mnievam sa, že slová Mihálya Tompu by

sme si mohli aj dnes osvojiť: „Snaž sa aj
ty, do hocakého úzkeho kruhu ťa posta-
vila prozreteľnosť, s radosťou a verne
pracovať, svoje miesto si zastať, s talent-
mi, ktoré si získal, zúžitkovať svoj život
vzhľadom na seba i na iných.“ A keby
nám Pán Boh dal viac než potrebuje-
me, nezabudnime ani na dobročinnosť! 

Modlime sa za požehnanie tohto leta
so Sándorom Czeglédim: „Pane Bože,

náš dobrotivý Otče, ty
dávaš povstať slnku s
jeho lúčmi, Ty dávaš va-
núť vetru, padať rose a
každému klasu ty dávaš
vzrast. Daj nám pocho-
piť, že bez Teba nič ne-
môžeme činiť. Uč nás,
aby sme všetky svoje sta-
rosti uvalili na Teba a
aby sme sa v každom ča-
se nádejali v Teba, kaž-
dé požehnanie očakáva-
li a prijímali z Tvojej
ruky, aby aj naše srd-
ce prinieslo úrodu vie-
ry v Teba, ovocie nikdy
sa nekončiacej lásky a
blaženej nádeje v Kri-

stovi, kým leto donesie svoju úrodu.
Amen.“

László tóth

pred tvárou
Hospodina

Pomôž mi, láskavý Pane, aby som
sa spoliehal na Teba viac, než na
všetky bytosti, viac než na zdravie
a krásu, viac ako na silu a vážnosť,
viac ako na vedomosti a hlboký ro-
zum, viac ako na bohatstvo a ume-
nie, viac ako na slávu a dobrú po-
vesť, viac ako na pohodlnosť a prí-
jemné dni, viac ako na všetky náde-
je a sľuby, viac, ako na všetky dobré
dary a priazeň, ktorú môže ľudské
srdce prijať a cítiť, viac ako na všet-
ky viditeľné a neviditeľné veci a na
všetko, čo nie si Ty, môj Bože. Všet-
ko, čo nám udeľuješ, ale čo nie si
Ty sám a všetko, čo zjavuješ, alebo
sľubuješ, je primálo a neuspokojuje
ma, kým sa mi Ty nedáš vidieť a kým
nedáš, aby som Ťa mal úplne. Le-
bo moje srdce naozaj nenachádza
nijakého opravdivého odpočinku a
nijakého dokonalého uspokojenia,
kým nespočinie v Tebe. Amen. 

tomáš Kempenský 
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Pán tvojho života ti napísal list, 
že si Jeho dieťa a máš za ním prísť.

Dvere už otvoril a uvítanie chystá,
aby si sa nebál, budeš v rukách.

Pán Ježiš už poznal aj meno tvoje, 
keď pod krížom si nezostal stáť,

tvoj strach a  tvoja slabosť 
ti zaslepili zrak.

Žatva už nastane, ani sa nenazdáš,
práca ťa už čaká prilož ruku včas.

Svoju prácu konaj úctivo a verne,
nech po tebe nezostanú iba prázdne

aby si až raz keď príde tvoj čas
nestal zahanbene. 

Kým  Leto  prinesie  úrodu

Margita Breznaiová

List pre teba...
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„Oblečte sa do plnej Božej výzbroje,
aby ste mohli obstáť proti úkladom diab-
la. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale
proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom
tohto temného sveta a nadzemským du-
chom zla“ (Ef 6,11–12).

Srdečne pozdravujem všetkých na toh-
toročnom celocirkevnom školení pre du-

chovných tu v Berekfürdő v Dome Zmie-
renia. Osobne sa teším všetkým takýmto
stretnutiam, keď v takomto veľkom spolo-
čenstve môžeme byť spolu ako duchov-
ní, služobníci našej cirkvi. Od hlavného
radcu som dostal informáciu, že účasť je
v tomto roku oproti predchádzajúcim naj-
vyššia. Myslím si, že je to znamením toho,
že každý pokladá za dôležité, aby sme dis-
kutovali o problémových otázkach týka-
júcich sa našej služby, aby sme získavali
nové poznatky a vypočuli jeden druhého. 

Niektorí z nás sem pricestovali už una-
vení, nakoľko sme sa zúčastnili Kirchen-
tagu, dní Nemeckej evanjelickej cirkvi, a
cestovalo sa dlho do noci. Pokladám za
dôležité vidieť to, ako sa cirkev prezentu-
je v tomto svete. Bolo tam s nami aj nie-
koľko študentov z rimavskosobotského Re-
formovaného Gymnázia Mihálya Tompu
a z levického Reformovaného Gymnázia
Petra Czeglédyho. 

Ak sa zamyslíme nad životom cirkvi,
jej službou, vernosťou a vytrvalosťou, na-
razíme na veľa pekných, radostných a prí-
jemných vecí. Napríklad verná služba, bu-
dovanie inštitúcií, udržiavanie škôl, kos-
tolov, obnova cirkevných budov, fár.
Avšak s veľkým zármutkom vnímame, že
cirkev sa v mnohých oblastiach stala pri-
sluhovačom sveta, nezávisle od toho, či
prvotnou pohnútkou takéhoto konania je
vnútorné, osobné presvedčenie alebo zo-
vretie liberalizmu, ničiaceho pravé hodno-
ty. V poslednom čase sa čoraz častejšie
stáva, že cirkev/cirkvi formulujú svoje
svedectvo alebo vyslovujú svoje názory s
ohľadom na politické či hospodárske zá-

ujmy, a učenie Písma Svätého sa neberie
do úvahy. A tak namiesto toho, aby cirkev
ako svetlo sveta a soľ zeme dodávala chuť
tomuto životu a poskytovala pre blúdia-
ceho človeka správny pohľad, radšej zavie-
ra oči, zapcháva si uši, hlavu strká do pies-
ku práve tak, ako to bolo vidieť aj nedávno
pri referende 7. februára. Avšak takýmto
konaním cirkev stráca zmysel svojej exis-
tencie. 

Toto sa ukazuje aj vtedy, keď hoci z hu-
mánnosti či zo strachu, pripodobňujúc sa
názoru väčšiny, prináša rozhodnutia pro-
tirečiace Božej zjavenej vôli. Ak sa cirkev
neodváži hriech pomenovať hriechom,
dostane sa na cestu, na ktorej bude upadať.
Takáto cirkev nie je slúžiaca, ale obsluhu-
júca. 

Apoštol Pavol nás upozorňuje, dáva nám
na vedomie, že diabol urobí všetko, aby os-
labil Božích verných. Koná falošne a ľsti-
vo, aby, ak sa dá, zviedol aj vyvolených.
Našepkáva nám také veci ako je toleran-
cia, demokracia, ľudské práva, práva detí,

spoločenské napredovanie, blahobyt spo-
ločnosti a podobne. 

Voči tomuto môžeme bojovať len jedi-
ným spôsobom: keď si oblečieme celú Bo-
žiu výzbroj vediac, že nebojujeme proti te-
lu a krvi. Ale aj túto výzbroj musíme po-
silňovať, udržiavať. Preto sme tu aj teraz
spolu, aby sme v tomto spoločenstve du-
chovných, počúvajúc prednášky, prijíma-
júc svedectvá premýšľali spoločne nad
tým, kto sme my, reformovaní kresťania.
Akou úlohou nás poveril náš Pán? Aj ná-
zov tohto školenia na to poukazuje: Ako
vidíme samých seba – ako nás vidia iní?
Teda: Čo znamená byť reformovaným
kresťanom na začiatku 21. storočia?

K tomuto skúmaniu a k všetkým pred-
náškam prajem veľa trpezlivosti, otvore-
né srdce a mnoho požehnania od nášho Pá-
na. Amen.

László Fazekas
(Odznela dňa 8. júna 2015 ako úvodná

pobožnosť na doškoľovaní duchovných
našej cirkvi v maďarskom Berekfürdő.)

Nie  obSlúžiť,  ale  Slúžiť

Istý žurnalista, ktorý cestoval po hornom
Taliansku, poslal pre svoje noviny túto za-
ujímavú správu: Na svojich cestách som
sa ocitol pri jazere Como, najpôvabnejšom
z tých trblietavých drahokamov, ktoré sú
zasadené v alpskej korune Talianska. Do-
putoval som k Villa Arconati, starobylé-
mu zámku na konci pretiahnutého polo-
ostrova pri Punta Balbianello.

Starý záhradník mi otvoril ťažkú bránu
a uviedol ma do záhrady rozprávkovej krá-
sy. Na moju otázku, ako dlho je už zamest-
naný v tejto záhrade, odpovedal: – Dvad-
saťpäť rokov. – Ako často sem chodí ma-
jiteľ záhrady pozrieť sa na túto úchvatnú
nádheru? – Za celý čas bol tu iba štyri-
krát. – Kedy tu bol naposledy? – Pred dva-
nástimi rokmi. – Myslím, že vám aspoň
často píš. – Nikdy mi nepíše. – Od koho
potom dostávate rozkazy? – Od pánovho
správcu v Miláne. – A kto prichádza, aby
dozeral na vás? – Ja som tu skoro vždy

sám. Zriedkakedy príde sem niekto cudzí.
– A napriek tomu udržujete túto záhradu v
takom utešenom poriadku, ako by ste čaka-
li príchod majiteľa zajtra. – Dnes, pane,
dnes – odpovedal záhradník pohotovo.

*
Choď, kde len chceš v tomto rušnom

svete a zistíš, že je málo takých, ktorí oča-
kávajú Pána. Dnes je čas pre kresťanov
volať do uší hluchého sveta: Kristus pri-
chádza. Je to naša povinnosť, dať svetu
najavo, že očakávame Ježiša. Naše živo-
ty by mali byť znamením, že On prichádza.
Náš zrak pozdvihnutý hore, naše dychti-
vé srdcia by mali kázať radostnú zvesť o
Jeho príchode. Počuj: „Bedlite teda, lebo
neviete, kedy príde pán domu, či večer,
uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút,
alebo ráno. Nech vás nenájde spať, keď
príde nečakane! Čo hovorím vám, hovo-
rím všetkým: Bedlite!“ (Mk 13,35–37).

Biskup László Fazekas
(snímky: László szarvas)

Pripravený
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reformačné učenie Jána Kalvína
rozoberá vo svetle písma spravodli-
vosť zo skutkov a z viery. V našich
skutkoch, ale aj vo viere je obsiahnu-
tá určitá spravodlivosť. Jej mieru
Kalvín vyhľadáva a objasňuje.
skutky a viera vydávajú svedectvo
správnosti a nesú dary. 

Vo Vzdelaní vo viere možno poznať,
že dobré skutky sú nepochybne Bohu
príjemné. Sme Bohom priam vyzvaní
činiť dobro: „kto dobro nečiní, má
hriech.“ „Musíme veľmi bedlivo dbať o
to, aby sme sa nedali unášať márnou
dôverou v dobré skutky natoľko, že za-
budneme na naše ospravedlnenie jedine
vierou Kristovou“. Znie tu Kalvínovo
varovanie nezakladať si príliš na konaní,
ktoré by nás viedlo k seba uspokojeniu.
Následne k preceňovaniu našej vlastnej
úlohy a sily, napokon k pýche. Neospra-
vedlníme sa našou hoci horlivou dobro-
činnosťou, ale naše úplné ospravedlne-
nie je v Kristovi. Byť dobrým ešte nezna-
mená byť veriacim! 

Kto je dobrý človek? Je to zväčša ľud-
ské subjektívne hodnotenie. Stretávame
sa s tým, že niektorí posudzujú kresťa-
nov, či sú dobrí. Veď chodia do kostola,
ak sú zlí, nemali by tam chodievať. Nie-
kedy nás môže hoci čo ovplyvniť, aby
sme nepreukázali dobrotu. Môžeme ko-
nať i skratovo, v strese, v útlme či zatie-
není mysle. Nesmieme mať falošnú isto-
tu v tom, že z času na čas vykonáme nie-
čo dobré. Na druhej strane musíme dobro
všestranne šíriť a zo všetkých síl podpo-
rovať.

Náš život prebieha pred Bohom, pred
ním sú naše skutky, všetky naše pohnút-
ky, najskrytejšie myšlienky. Ani my sami
sa tak nevieme vhĺbiť do podstaty nami
konaných skutkov, ako to dokáže preni-

kavá Božia múdrosť. Poslušnosť v na-
šom podaní nie je vôbec dokonalá, nie je
skutočná. Presadzuje sa naše ego, naše
ja. Ešte tak pred ľuďmi sa dokážeme os-
pravedlniť dobrými skutkami. Dáme na-
javo svoju ochotu, aby nám bolo odpus-
tené. Protistrana to môže prijať, uveriť
nám. Celkom odlišne je to s ospravedl-
nením pred Bohom, pred naším svedo-
mím. My sami môžeme urobiť čokoľ-
vek, aby nám bolo odpustené. Ak to nie
je v spojení s dokonalým Kristom, s Je-
ho poslušnosťou, ktorú uskutočnil v
tomto svete, neobstojíme. Musíme sa
dokázať, dôkazy sú len v každodennej
praxi. 

„Keby sa aj spravodlivosť Božia us-
pokojila zadosť učinením hoci i jedného
dobrého skutku, predsa by nenašiel Hos-
podin pri svojich svätých ani jeden taký
čin, ktorému by priznal pre jeho zásluž-
nosť pochvalu spravodlivosti. Hoci sa to
môže zdať neuveriteľné, je predsa celou

pravdou, že nie sme schopní vykonať nič
vrchovato a plne dokonalo, nijaký sku-
tok nenakazený nejakou škvrnou. Pre-
tože sme všetci hriešnici poznamenaní
mnohými pozostatkami hriechu, musíme
byť ospravedlnení niečím, čo je mimo
nás. To teda znamená, že nastálo potre-
bujeme Krista“. 

Kalvín popisuje našu neschopnosť ko-
nať plne dobré skutky. Hoci my sami si
myslíme, že to, čo robíme, je priam naj-
lepšie z najlepšieho, predsa sme povrch-
ní. Konáme z vlastných úmyslov, zo svo-
jich predsavzatí, na základe pocitov ale-
bo nami vyhodnotenej nutnosti. Chýba
nám nezištnosť a bezprostrednosť.

Tu nám svieti dokonalosť, ktorá je je-
dine v Kristovi. Kristus tým, aký je On
sám sa skláňa k nám a čistí našu hodno-
tu pred Božím súdom. Nemáme teda inú
nádej než v Kristovi, od Neho je bezod-
platný prúd milosti. Obstáť pred Božím
súdom nie je možné bez Krista! 

„Napokon musíme povedať, že spolo-
čenstvo Kristovo má takú veľkú cenu, že
sme za ňu nielen zdarma prijatí ako spra-
vodliví, ale že i priamo našim skutkom
sa pripočíta spravodlivosť a dostáva sa
im večná odplata.“

Pohliadnime tu na spoločenstvo v Kris-
tovi, je vzácne, je plné a spravodlivé. Ne-
vyhýbajme sa nijako životu spoločne s
Kristom, myslime vo svojom konaní na
Jeho prítomnosť. 

Konajme vždy tak, aby sa dokázala na-
ša viera. Ide o veľa, vpredu je večná od-
plata. 

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XIX.)
Spravodlivosť z dobrých skutkov 
a spravodlivosť z viery

„Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A
to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skut-
kov, aby sa nikto nevystatoval” (Ef 2,8–9).

„Pred Bohom niet žiadnej

spravodlivosti v skutkoch ok-

rem tej, ktorá zodpovedá Je-

ho vlastnej spravodlivosti. To

znamená, že nestačí, aby ten,

kto sa usiluje ospravedlniť

sa skutkami, vykonal neja-

ké dobré činy, ale musí sa do-

kázať dokonalou poslušnos-

ťou Zákona. Takej dokona-

lej poslušnosti sú však zais-

te ešte veľmi vzdialení i tí,

ktorí sú v Zákone Hospodi-

novom zo všetkých ľudí naj-

pokročilejší“.  

„Kristova dokonalosť mu-
sí prikryť našu nedokona-
losť, Jeho čistotou musí byť
obmytá naša nečistota, Je-
ho poslušnosťou zmazaná
naša neprávosť, Jeho spra-
vodlivosťou konečne nám
musí byť zdarma pripočíta-
ná spravodlivosť bez každé-
ho ohľadu na naše skutky,
ktoré vôbec nemajú takú hod-
notu, aby mohli obstáť pred
Božím súdom.“ 
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Po definitívnom páde človeka Boh
zaodel človeka (1Mojž 3,21) a vyhnal
ho zo záhrady Eden, aby sa usiloval za-
bezpečiť si svoju vlastnú existenciu, kým
nepríde ten, ktorý, prinesúc vyslobode-
nie z konečnosti hriechu, začína pre nás
nový život. Ale aj dovtedy nabáda Boh
človeka k solídnosti, lebo v hanbe hrie-
chu človek nemá dôvod na vyzývavosť,
s jedinou výnimkou, ktorú spomína apoš-
tol Pavol: „Kto sa chváli, nech sa chvá-
li v Pánovi“ (2Kor 10,17). 

Aj naše chválenie sa musí sformulo-
vať na základe Pánovho poriadku, kto-
rý pozostáva z prejavu životného mini-
ma a z maxima prejavu večného živo-
ta, ktorý je naším cieľom. To znamená,
že hoci je kresťan slobodný od vplyvu
hriechu, ak hľadí na Krista, nemôže zísť
z cesty, vyloženej Božím slovom. Ak po
nej kráča neochvejne, naplní sa v jeho
živote Boží spasiteľný plán pre jeho
život. Popritom sa nám v tomto svete
ponúka mnoho metód zvádzania, ktoré
majú čoraz väčší zväzujúci vplyv aj na
slobodného kresťanského človeka. Keď
poukážeme len na účes a na farebné
vzory vyryté do kože (tetovanie), môže-
me aj v tomto ohľade povedať, že chce-
me kristianizovať príliš veľa vecí alebo
ich povoliť v znamení kresťanskej slo-
body, obraňujúc sa tým, že naše spase-
nie nezávisí od toho, prečo by sme to
teda nemohli robiť. To, že je to postoj
synov tohto sveta, znamená pre nás mi-
sijné poslanie, ale to, že aj v kresťan-
skej cirkvi sa čoraz viac rozširuje toto
bagatelizujúce odvolávanie sa, vyja-
druje zámerné zvoľňovanie radikalizá-
cie zvesti Božieho zákona v evanjeliu.
Usilujeme sa legitimizovať len nami da-
né smernice tým, že „spasenie nezávisí
od toho či onoho“, kým zo všetkého sa
čoraz viac začína strácať Božie zname-
nie a na všetkom sa čoraz viac zjavuje
ľudský biľag. V súvislosti s účesom a
tetovaním nájdeme starozákonné i no-
vozákonné učenie. Samozrejme, podľa
tých, ktorí hlásajú kresťanskú „slobo-
domyseľnosť“, starozákonné nariade-
nia pre nás už nie sú platné, lebo Kristus
ich naplnil. Lenže práve toto kristov-
ské „spracovanie“ Zákona znamená pre
nás to, že – hoci starozákonné nariade-
nia ako paragrafy už vymizli –, ale ob-
javili sa pred nami ako evanjeliové zves-
ti. Boh má aj naďalej voči nám očaká-
vania v morálke evanjelia, a to s vytý-
čením veľmi ostrých hraníc. Napríklad
očakávaním stierania rozdielov medzi
pohlaviami: Boh si je načistom v tom,

koho ako stvoril, aj keď to my spochyb-
ňujeme, aj keď proti tomu nebojujeme
ohňom a mečom, ale silikónom. Apoš-
tol Pavol nepozná kompromis ani v
tejto oblasti – ešte ani v oblasti tradícií
a snáh na misijnom poli medzi pohan-
mi. Poukazuje na vyhranený mužský a
ženský štýl účesu (1Kor 11,14–15): dlhé
vlasy sú ošklivosťou muža, pre ženu sú
dlhé vlasy ozdobou. Nepíše to preto, že
by spasenie dlhovlasého muža či krát-
kovlasej ženy záviselo od toho, ale v
prípade oboch považuje štýl účesu za
vyjadrenie solídnosti a pohlavného roz-
líšenia padlého človeka. Len človek,
ktorý bol oslobodený v Kristovi, doká-
že vidieť tieto nuansy a rozdiely, a zis-
tiť, že starostlivosťou o seba a znakmi,
patriacimi k jeho pohlaviu, odoláva hrie-
chu a ohraničením túžob svojho tela do-
voľuje svojej duši letieť k Bohu. Kým
človeku, ktorý je zviazaný hriechom, je
všetko jedno, lebo jeho morálnym uka-

zovateľom nie je Božia morálka, ale je-
ho diktátorom je móda; a materializ-
mus a telesnosť čoraz viac zabíja du-
chovnosť, kým ju úplne nezničí. Se-
riály reklám a politických rozhodnutí
tiež skúšajú pôsobiť na našu telesnú bla-
ženosť. Uprostred trendu telesnej túžby
po sláve, hrozného módneho presadzo-
vania jedenia a pitia, človek pomaly
zabudne aj na to, kým je, či je chlap-
com alebo dievčaťom, preto hovorí:
vytvorme tretie pohlavie, aby bol kaž-

dý spokojný. Alebo, k Božej stvoriteľ-
skej práci priložia svoje protichodné
dielo. Medzitým je duchovne zničený
celý svet: pri tomto kresťanstvo nemô-
že asistovať!

V súvislosti s tetovaním, s farbením
rôznych tvarov drasticky vrývaných do
kože, Pán Boh tiež nepozná kompro-
mis. Je pravda, že to spomína iba na jed-
nom mieste (3Mojž 19,28), ale vedie
nás k novej hraničnej línii, a to k odlí-
šeniu sa od dávnych i súčasných zvykov
pohanstva. V priebehu rokov môžeme
formulovať rôzne. Aj keď my budeme
nazývať dnes už umelecké pigmento-
vané zárezy do tela či jeho deštrukciu
„prejavom umeleckého cítenia“, to bu-
de aj dnes považované za zmrzačova-
nie tela, ktoré je Bohu odporné! Odô-
vodnene používam slovo zmrzačova-
nie, lebo nikto by si nemal myslieť, že
ľudské „umenie“ môže kohokoľvek uro-
biť krajším, než akým ho Boh stvoril!
Tetovanie ani dnes nemá kresťanský
ani umelecký zmysel, lebo súvisí so
vznikom, spôsobom, ktorý súvisí so
správaním sa k iným pohanským mod-
lám (liturgickým skutkom). Nikdy ne-
môže byť taký vznešený pocit, hodnota
či vec, ktoré by sme si mohli „vryť“ do
nášho tela, stvoreného Bohom. Je nao-
zaj pravda, že aj Pán Boh nariadil svoj-
mu ľudu obriezkou podobné, ale pred-
sa osobité znamenie, a potom, zamera-
júc sa na duchovnú úroveň, nariadil
Kristus duchovné znamenie vody krstu
v našom živote ako jedinú sviatosť,
prostredníctvom ktorej nesieme na sebe
a v sebe znamenie príslušnosti k Bohu.
Niet pre nás viac biblicky legitímnych
znakov! To, čí znak nosíme na sebe,
má najprv filozofický, potom teologic-
ký význam. Aj ten najnevinnejší znak
odovzdáva pohanské motívy. Druhé
prikázanie je aj tu platné: tetovanie
(vyobrazenie podobné vyrezávaným
modlám) do nás vrýva pečať nášho sprá-
vania nasmerovaného voči Bohu: člo-
veka prejavujúceho sa v hriechu. Ale
Boh na sebe nesie náš osud, čo vyjadril
aj v Ježišovi Kristovi a v Jeho vykupi-
teľskom diele. 

Prijmime Ho v úplnej jednoznačnos-
ti stvorenstva, aj v parciálnej oriento-
vanosti na spasenie a v úplnom prijatí
kresťanskej orientácie, ktorá nám bola
zjavená v Kristovi. 

Loránt rákos

Nástroje zvádzania: tetovanie a účes
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ŠtAtistiCKÉ  údAJe  nAŠeJ  CirKVi  ZA  roK  2014

reFormoVAnÁ  KresŤAnsKÁ
CirKeV  nA  sLoVensKu

Bratislav-
ský

seniorát

Komárňan-
ský

seniorát

tekov-
ský

seniorát

Gemer-
ský

seniorát

Abovsko-
turnian-
sky sen.

Zemplín-
sky

seniorát

užský
se-

niorát

micha-
lovský

seniorát

ondavsko-
hornádsky

seniorát

Počet cirkevných zborov 317 28 32 45 53 44 37 18 25 35

– matkocirkevný 187 24 26 22 21 23 19 13 15 24

– dcérocirkevný 130 4 6 23 32 21 18 5 10 11

poČet  údoV  CirKVi rKC Bratislava Komárno tekov Gemer Abov-t. Zemplín uh michal. ondava-H.

Podľa sčítania ľudu (sen. údaje) 94 451 11 936 18 542 6 543 9 565 13 674 11 488 6 741 4 904 11 058

Podľa evidencie 62 130 10 103 12 740 4 730 5 645 7 738 8 679 4 033 3 944 4 518

S volebným právom 37 906 4 087 7 582 3 430 3 957 5 140 5 543 2 180 2 491 3 496

údAJe  o  duCH.  ŽiVote rKC Bratislava Komárno tekov Gemer Abov-t. Zemplín uh michal. ondava-H.

počet služieb Božích 25 685 2 750 3 149 2 616 2 700 3 651 3 355 2 305 1 957 3 202

– so sv. večerou Pánovou 2 129 212 253 307 326 280 243 114 153 241

Priemerná návštevnosť 34 41 41 22 16 36 37 46 45 43

– maďarsky 20 140 2 665 3 101 2 525 2 699 3 488 3 287 2 301 0 74

– slovensky 5 041 64 47 91 1 161 202 4 1 344 3 127

– nemecky 5 1 1 0 0 0 0 2 0 1

– anglicky 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0

počet pokrstených 755 111 158 48 81 87 101 48 39 82

– detí 695 95 137 41 77 80 98 48 39 80

– dospelých 60 16 21 7 4 7 3 0 0 2

– mužov 377 54 85 22 41 47 50 22 15 41

– žien 378 57 73 26 40 40 51 26 24 41

počet konfirmovaných 634 82 133 55 54 83 93 34 59 41

– mužov 299 34 65 27 28 40 42 18 21 24

– žien 335 48 68 28 26 43 51 16 38 17

počet sobášov 277 40 73 18 19 23 27 14 16 47

– čistých 71 8 18 7 11 2 13 4 2 6

– zmiešaných 206 32 55 11 8 21 14 10 14 41

počet pohrebov 1 259 183 243 91 157 171 153 77 82 102

– mužov 618 101 118 44 80 79 71 34 42 49

– žien 641 82 125 47 77 92 82 43 40 53

Biblická hodina pre dospelých 174 23 25 21 15 32 17 9 13 19

Počet príležitostí 5 215 856 1 097 580 306 673 501 185 370 647

Biblická hodina pre presbyterov 68 8 14 5 4 7 9 15 0 6

Počet príležitostí 410 50 139 29 49 38 37 47 0 21

Biblická hodina pre mládež 60 10 14 2 3 7 9 2 5 8

Počet príležitostí  1 546 374 306 50 49 154 228 21 128 236

Zborový spevokol 89 10 16 11 13 6 13 6 8 6

Počet príležitostí 2 245 289 536 220 298 152 281 153 146 170

nedeľná škola 100 20 21 9 1 13 12 4 5 15

Počet príležitostí 3 296 733 654 278 5 441 347 125 178 535

Zo Fireszu (zväzu mladých) 4 0 2 0 0 1 0 0 1 0

Počet príležitostí 15 0 3 0 0 2 0 0 10 0
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ŠtAtistiCKÉ  údAJe  nAŠeJ  CirKVi  ZA  roK  2014

údAJe  o  duCH.  ŽiVote rKC Bratislava Komárno tekov Gemer Abov-t. Zemplín uh michal. ondava-H.

Výklad katechizmu 139 18 20 8 15 25 26 11 6 10

Počet príležitostí 2 377 264 374 237 267 468 359 208 49 151

Výuka snúbencov 109 18 21 11 8 12 10 6 4 19

Počet príležitostí 550 88 187 43 25 43 42 17 13 92

pastoračná návšteva rodín 349 41 60 46 45 41 38 18 18 42

Počet príležitostí  4 379 750 961 554 395 582 459 255 93 330

pastoračná návšteva v nemoc. 196 25 30 22 10 39 24 14 11 21

Počet príležitostí 1 192 273 188 183 28 176 137 54 60 93

údAJe  VýuKY  nÁBoŽ. rKC Bratislava Komárno tekov Gemer Abov-t. Zemplín uh michal. ondava-H.

počet žiakov navštevujúcich
náb. výchovu v škole 5124 848 1125 296 612 482 786 457 213 305

– chlapci 2505 412 572 132 287 253 394 213 87 155

– dievčatá 2622 439 553 164 325 229 392 244 126 150

– po skupinách podľa ročníkov 1215 179 316 51 187 59 167 248 0 8

– zlúčene 3909 669 809 245 425 423 619 209 213 297

počet skupín náboženskej
výchovy v školách 541 106 120 31 55 52 83 27 32 35

– podľa ročníkov 145 35 44 7 22 3 13 18 1 2

– zlúčene 396 71 76 24 33 49 70 9 31 33

počet škôl pôsobiacich na
území cirkevného zboru 389 66 46 22 31 35 29 13 25 122

– základná škola 1–4. ročník 86 21 8 6 16 8 11 5 4 7

– základná škola 1–9. ročník 187 25 30 11 8 20 15 3 17 58

– stredná škola 116 20 8 5 7 7 3 5 4 57

počet osôb navštevujúcich
náb. výchovu v cirk. zbore 1183 205 174 105 52 170 165 115 85 112

– chlapci 559 93 85 35 20 97 75 53 33 68

– dievčatá 624 112 89 70 32 73 90 62 52 44

počet osôb vyučujúcich náb. 306 47 51 38 25 33 29 24 26 33

– duchovný 223 28 37 28 22 25 22 19 16 26

– katechéta 48 7 9 5 3 5 6 5 2 6

– bez kvalifikácie 38 12 5 5 0 3 1 0 8 4

údAJe  neHnuteĽnostÍ rKC Bratislava Komárno tekov Gemer Abov-t. Zemplín uh michal. ondava-H.

počet budov na bohosl. účely 483 47 66 64 72 72 53 30 31 48

– dostavané v danom roku  6 0 0 4 0 0 0 0 1 1

– chrám 304 26 30 43 54 42 37 18 24 30

– zborový dom 71 7 13 7 7 11 9 6 3 8

– zborová sieň 133 19 23 14 12 19 20 7 9 10

rozostavané budovy na bohosl. 8 0 0 1 1 3 1 0 2 0

počet fár 187 22 26 28 23 25 19 16 11 17

počet školských budov 79 9 8 17 10 11 6 3 4 5

počet hospodárskych budov 96 10 18 10 4 18 16 5 6 9

počet iných budov 110 14 20 17 9 12 17 11 5 5

(prameň: Kancelária synody)
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V novom volebnom období bola na
čelo michalovského reformovaného
seniorátu zvolená duchovná z
Bánoviec nad ondavou erika
dékányová. Jej sme položili niekoľko
otázok.

– s akými predstavami ste sa ujali
seniorského úradu?

– Ľudia z môjho okolia vedia, že kým
som vôbec čo len pripustila myšlienku,
že by som prijala nomináciu seniorky,
som v sebe zvádzala modlitebný zápas.
Myslím si, že každý človek, ktorý kandi-
duje na funkciu, o tom rozmýšľa, uvažu-
je, analyzuje. Predtým som v cirkvi ani v
senioráte nezastávala žiadnu funkciu. Je
ťažké mať predstavy o niečom, čo ste ešte
nerobili, kde ste ešte neboli. Každý po-
sun sa však spája s určitými povinnosťa-
mi a to som si uvedomovala. Povinnosti
vyplývajúce zo seniorského úradu idú ru-
ka v ruke aj so zodpovednosťou, nielen
pred ľuďmi, ale najmä pred Bohom. 

– Aké krátkodobé a dlhodobé plány
ste si vytvorili?

– Krátkodobý plán robíme na začiatku
každého kalendárneho roka v rámci misij-
ného referátu nášho seniorátu. Tam sa plá-
nujú stretnutia detí, mládeže, spevoko-
lov, svetový deň modlitieb, konferencie
presbyterov, atď.

A čo sa týka dlhodobého plánu, tak je
to snaha o pokoj v cirkvi, o nažívanie v
láske; snaha, aby sme jeden druhého vede-
li ak nie vždy pochopiť, tak aspoň počú-
vať, a napriek rozdielnostiam názorov
znášať sa vospolok, a tak naplniť zákon

Kristov. „My milujeme, lebo on nás milo-
val prvý. Ak niekto hovorí: Milujem Boha
a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď
kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí,
nie je schopný milovať Boha, ktorého ne-
vidí. A toto prikázanie máme od neho, aby
ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho
brata“ (1Jn 4,19–21).

– V akých oblastiach vidíte rezervy v
senioráte?

– Určite v misijnej práci a v diakonic-
kej službe. 

Ktoré silné stránky seniorátu budete
naďalej podporovať?

Naďalej budem podporovať prácu s
deťmi a mládežou a ďalšie projekty, kto-
ré už roky prebiehajú na úrovni oboch
slovenských seniorátov cez Re-Mi-Diu ne-

ziskovú organizáciu. Ako sú: konferencie
reformovanej mládeže dvakrát v roku, let-
né biblické tábory, konferencie reformo-
vaných rodín, konferencie seniorov ako
aj publikačnú činnosť – časopis Re-Mi-
Dia, Reformovaný kalendár a iné.

– Aké dojmy máte z dnešného života
a služby cirkvi?

– Problémom súčasnej cirkvi – a číta-
me to vo všetkých správach zo zborov i
seniorátov – je nízka účasť veriacich na
bohoslužbách. Ako priniesť slovo Božie
tým, ktorí do Božieho chrámu neprídu?
Sú síce v našich štatistikách zapísaní, ale
do kostola prídu maximálne na sviatky a
potom keď potrebujú farára. Ako nájsť
a osloviť tých, čo sa pri sčítaní ľudí pri-
hlásili k reformovanej kresťanskej cirkvi,
ale v evidenciách ich nemáme? Sú roztrú-
sení, žijú ako ovce bez pastiera. A čo na-
ši blížni, ktorí otvorene odmietajú Boha?
Ako osloviť tých, čo si srdce zavreli a
Ježiša Krista sami bez našej pomoci už
ani nevedia prijať? Musíme pamätať aj na
tých, čo sú zatiaľ mimo. Vnímam preto Je-
žišovo poverenie k misii: „Choďte teda a
získavajte mi učeníkov vo všetkých náro-
doch a krstite ich v mene Otca i Syna i
Svätého Ducha a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do konca sveta“
(Mt 28,19–20) ako stále platné a aktuálne
aj pre dnešný život a službu cirkvi. 

Zoltán drenkó
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NA ZAčIAtku sLužby
Rozhovor so seniorkou erikou Dékányovou

Ústredie diakonie RKC na Slovensku
je účelové zariadenie cirkvi, ktoré vznik-
lo s cieľom podpory diakonických slu-
žieb na platforme Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku. Poslaním
diakonickej služby cirkvi podľa zákona
č.1/2003 o diakonickej službe Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
§1 ods. 2 je ošetrovanie a opatrovanie
chorých a postihnutých, pomoc osame-
lým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v
nepriaznivej sociálnej situácii, ľuďom,
ktorí utrpeli spoločenskú ujmu, alebo sa
dostali do krízovej sociálnej situácii a vô-
bec všetkým odkázaným na pomoc iným.

Ústredie diakonie je výkonnou, riadia-
cou, administratívnou a kontrolnou zlož-
kou reformovanej diakonie na Sloven-
sku. Jej náplňou je výkon, riadenie, sprá-
va a kontrola činnosti reformovanej
diakonie ako aj metodické riadenie dia-
konických služieb v rámci RKC na Slo-
vensku.

Úlohou Ústredia diakonie je aj eviden-
cia a mapovanie požiadaviek a možnos-

tí týkajúce sa diakonických činností ako
aj samotný výkon diakonickej služby ge-
nerálno-cirkevného charakteru.

Podpora, hľadanie dostupných zdrojov
a poradenstvo diakonickej služby v jed-
notlivých organizačných zložkách cirk-
vi je ďalšou jej neoddeliteľnou úlohou.

Ústredie diakonie priamo neplánuje
poskytovať sociálne služby a starostli-
vosť v zmysle príslušných zákonov, ale
snaží sa byť súčasťou a hybným moto-
rom rozvoja, inovácií a vízií pri budo-
vaní reformovanej diakonie na Sloven-
sku. Súčasne pokrýva a zabezpečuje čin-
nosti reformovanej diakonie na celo-
štátnej úrovni a je zástupcom v štátnych
aj medzinárodných štruktúrach týkajú-
cich sa diakónie.

Jej prioritou je jednoznačne podpora
rozvoja zborovej diakonie Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Ústredie diakonie má rozbehnuté nie-
koľko projektov a plánuje v budúcnosti

rozšíriť svoje pôsobenie na všetkých
platformách a úrovniach.

Správnou radou schválená vízia na ob-
dobie 2015-2020 obsahuje sedem zák-
ladných oblastí medzi ktoré patria:

– vypracovanie novej koncepcie
– zefektívnenie informovanosti posky-

tovaním cielených informácií o diakonii
– podpora a rozvoj zborovej diakonie
– prepojenie vzdelávania a prípravy

diakonikov s praxou
– podpora humanitárnej oblasti a krí-

zovej intervencie
– prepojenie diakonických činností s

misijnými aktivitami
– aktívna účasť na ekumenickom hnu-

tí
Riaditeľkou je Henrieta Ibos a správ-

nu radu Ústredia diakonie Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku
tvoria: András Fitos, Annamária Mikos,
Tibor Révész, Zsolt Molnár, Jaroslav
Géci.

Ústredie diakonie našej cirkvi 
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V cirkevných zboroch p. farárky Si-
mony Abošiovej sa už stalo tradíciou, že
v túto nedeľu pripraví s deťmi v cirkev-
ných zboroch v Bohdanovciach, Novej
Hutke a v Rákoši krátky program, ako
veľké poďakovanie všetkým mamám. Ne-
bolo tomu inak ani v tomto roku, kedy
deti 10. mája svojim programom určite
skrášlili priebeh služieb Božích. Potešilo
to ale slzám dojatia sa neubránil takmer

nikto z prítomných v rákošskom cirkev-
nom zbore. 

Deťom a p. farárke za ich program po-
ďakoval v krátkom príhovore presbyter
Vojtech sokoli a zároveň ich potešil ma-
lou sladkosťou. Poprosil ich aby sa s ňou

doma rozdelili s mamou aj otcom, preto-
že obaja rodičia majú veľký podiel na
vzniku ich života a na ich výchove. Po
ukončení kázne a programu sa konala
voľba nového kurátora zboru, na miesto
nebohého brata Jána mika. Ako kandidát
bol navrhnutý brat ondrej makkai a záro-
veň v týchto voľbách aj zvolený. Všetci
veríme že s pomocou a vôľou Božou bude
svojou dobrou prácou pokračovať v tom,
čo sme spolu začali za roky kurátorova-
nia brata Mika. Čaká nás hromada úloh,
ale ak bude dobre fungovať štvorec du-
chovná-kurátor-presbytérium-zbor, tak
niet pochýb o ich splnení. Záver služieb
Božích obohatila príjemná udalosť, keď-
že sa brat Ján Bačo dožil krásnych 75-tych
narodenín a tak sa mu pri gratulácii slo-
vom Písma Svätého prihovorila p. farár-
ka, tak ako to býva zvykom pri okrúhlych
výročiach v zbore. Po ukončení služieb Bo-
žích všetci prítomný osobne zablahožela-
li novému kurátorovi aj jubilantovi. Verím,
že každý odchádzal v túto krásnu nedeľu
domov obohatený nielen výkladom Pís-
ma Svätého, ale aj týmito krásnymi uda-
losťami. Vojtech sokoli
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DEň mAtIEk
Nádherná nedeľa

Po voľbách, ktoré sa v rákošskom cir-
kevnom zbore konali dňa 10. mája 2015,
bola vykonaná dňa 5. júla 2015 inštalácia
nového kurátora po nebohom bratovi Já-
novi mikovi. Pred zložením sľubu sa no-
vému kurátorovi prihovorila miestna p.
farárka simona Abošiová, ktorá podotk-
la, že sa ujíma novej funkcie v neľahkom
období a preberá na seba veľkú zodpoved-
nosť. Potom novozvolený kurátor ond-
rej makkai zložil pred prítomnými veria-
cimi sľub kurátora tak, ako to prebieha v
našej cirkvi a v súlade s jej predpismi. Po
zložení sľubu sa novému kurátorovi v
mene presbyterstva a všetkých veriacich
prihovoril presbyter Vojtech sokoli. Vy-
jadril presvedčenie a zaželal novému ku-
rátorovi, aby sa nám všetky úlohy v zbore
podarilo zvládnuť spoločne k spokojnos-
ti všetkých. Vo svojom príhovore vyzdvi-
hol prácu zosnulého kurátora Jána Mika
a konštatoval, že tak ako on, bude aj no-

vý brat kurátor vykonávať svoju prácu a
poslanie pri napĺňaní Písma Svätého zod-

povedne a svedomito. Povedal, že: „jabl-
ko nepadlo ďaleko od stromu“, pretože
žezlo kurátorskej práce preberá krstný
syn nebohého kurátora. Zároveň podotkol,
že v nadchádzajúcom období stojí pred
nami kopec úloh, ale spoločnými silami a
s pomocou Božou sa vynasnažíme ich
zvládnuť a splniť čo najlepšie. Zaželal no-
vozvolenému kurátorovi dobré zdravie,
pohodu, pokoj v rodine a na pracovisku a
vyprosil na jeho prácu Božiu pomoc a
požehnanie. V samom závere bohosluž-
by sa ku gratulácii pripojila aj p. farárka.
Potom brat kurátor poďakoval všetkým za
vyjadrenú dôveru a sľúbil, že sa maximál-
ne vynasnaží ju nesklamať a svoju funk-
ciu vykonávať tak, ako to sľúbil pri zlo-
žení sľubu kurátora.

Prítomní veriaci po bohoslužbe osobne
zablahoželali k zvoleniu do funkcie bra-
tovi kurátorovi.

–vs–

inštalácia kurátora

Skôr by som povedala, že staronový.
Mládež v Šaci sa totiž začala stretávať už
pred 20 rokmi – za čias pána farára Árpá-
da Édesa, ktorý, hoci mal hlboké maďar-
ské korene, predsa bol ochotný v akejsi
„českoslovenčine“ viesť mládež k Ježi-
šovi. Tieto stretnutia boli veľmi požehna-
né.

Ale mládež postupom času zostarla a
bolo ju treba nahradiť. Najprv nebolo kým.
Až po dlhom čase sa našli zanietení mla-
dí ľudia, ktorí chcú odovzdávať svoje sve-
dectvo o Bohu ďalšej generácii. Začali sa

v Šaci schádzať každý piatok a budujú vo
viere seba i tých, ktorí sú slabší.

V piatky sa stretávajú mládežníci, ktorí
sa rozhodli, že do tejto aktivity by bolo
treba zapojiť aj rodiny. Tak sa zrodil ná-
pad usporiadať 1. rodinnú bohoslužbu na
pôde Reformovaného cirkevného zboru
Buzinka (v mestskej časti Šaca), ktorý bol
realizovaný dňa 7.6.2015. 

Najprv sme oslavnými mládežníckymi i
spevníkovými piesňami chválili nášho Pá-
na, potom nám svojím svedectvom poslú-
žil brat peter ramač a Božím slovom sa

prihovorila rodáčka zo Šace, farárka eri-
ka domonkošová, ktorá upriamila pozor-
nosť prítomných na to, že je dôležité roz-
hodnúť sa, komu budeme slúžiť. Po mod-
litbe a požehnaní domáceho pána farára
Kristiána szabó a záverečných piesňach
sme sa mohli spoločne zdieľať na hode
lásky, ktorý pripravili členovia Reformova-
ného cirkevného zboru v Buzinke-Šaci. 

Veríme, že naši bratia a sestry odchá-
dzali z tohto stretnutia obohatení, posilne-
ní a rozhodnutí. Rozhodnutý, že tento sta-
ronový začiatok – táto 1. rodinná boho-
služba – bude mať svoje pokračovanie.

erika domonkošová

NOVÝ ZAčIAtOk V ŠACI



V dňoch 8. až 10. júna 2015 sa v
Berekfürdő konalo celocirkevné ško-
lenie duchovných, ktorého sa zúčast-
nilo 21 z 25 slovenských duchovných,
ktorí slúžia v našej cirkvi. teda prí-
tomná bola veľká väčšina slovenských
duchovných.

Úvodné otvorenie, večerné pobožnosti
a záverečná večera Pánova sa konali
dvojjazyčne. V úvode sa v oboch jazykoch
prihovoril duchovným biskup László Fa-
zekas. Večerné pobožnosti viedli v sloven-
čine seniori dvoch slovenských seniorá-
tov, Juraj Brecko a erika dékányová.
Spolu zo seniormi z maďarských senio-
rátov (Alfréd somogyi, Gyula Kassai).
Večeru Pánovu v slovenčine viedol zás-
tupca biskupa Ján semjan, v maďarčine
zástupca biskupa róbert Géresi.

Prvýkrát na záverečnej Bohoslužbe
vystúpil okrem maďarského spevokolu aj
slovenský spevo-
kol pod vedením
seniorky Eriky
Dékányovej. Pri
vystúpení po-
mohla slovenské-
mu spevokolu aj
sestra noémi
Bodnár, ktorá
zároveň dirigo-
val aj maďarský
spevokol.

Ranné pobož-
nosti mali slo-
venskí duchovní
osobitne, viedli
ich marianna sláviková a miroslav Ko-
vaľ. Slovenskí duchovní sa zúčastnili 4
prednášok, z toho boli dve maďarskom

jazyku, simultánne prekladané do sloven-
činy: Szathmáry Béla: Reformovaní z hľa-
diska cirkevného práva a Várszegi Aszt-
rik: Reformovaní očami rímskeho katolí-
ka.

V slovenskom jazyku odznela pre slo-
venských duchovných prednáška ond-
reja Garaja na tému Sú reformované cirk-
vi reformovateľné?

V anglickom jazyku s priebežným pre-
kladom do slovenčiny zaznela pre slo-
venských duchovných prednáška misio-
nára z Kórei, brata sungkona parka Pro-
testantské kresťanstvo v Kórei: Minulosť,
prítomnosť a budúcnosť.

V slovenskom jazyku boli pre sloven-
ských duchovných k dispozícii dve fa-
kultatívne prednášky. Prvá bola vo forme
skupinovej práce ako príprava na vyda-
nie dvojjazyčnej liturgickej príručky, res-

pektíve Agendy. Viedol ju Görözdi Zsolt
na tému Texty v slovenskej liturgii. Druhá
bola v podobe prezentácie fotografií. Vie-

dol ju Fazekas László, biskup na tému
Prezentácia z pobytu v Kórei.

Zo školenia bola jasne cítiť skutočnosť,
že naša cirkev je dvojjazyčná a že dve ná-
rodnosti žijúce v našej cirkvi môžu spo-
ločne žiť v jednej cirkvi.

Na druhej strane je stále ešte čo zlepšo-
vať, nájmä v oblasti toho, aby skôr boli do-

hodnutí prednášatelia, najmä z pražskej
teologickej fakulty je potrebné prednáša-
júcich osloviť oveľa skôr. V tomto roku sa
totiž nepodarilo pre slovenských duchov-
ných získať žiadného prednášajúceho z
Prahy. Ale napriek tomu, školenie ukáza-
lo, že je dobré, ak sa slovenskí a maďarskí
duchovní spoločne stretávajú na jednom
školení. Počas večerných pobožností a ve-
čere Pánovej sme silne prežívali vzájom-
nú spolupatričnosť či pri modlitbách alebo
pri spoločenstve stola Pánovho.

Juraj Brecko
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Dňa 29.6.2015 sme sa zúčastnili pra-
covného stretnutia s cieľom podpísania
memoranda o spolupráci s Diakoniou
Českobratskej cirkvi evanjelickej. Mies-
tom rokovania bolo stredisko Diakonie
Českobratskej cirkvi evanjelickej vo
Vsetíne. Podpísanie memoranda o spo-
lupráci medzi Ústredím diakonie RKC
na Slovensku a Diakoniou ČCE bolo
výsledkom pracovnej návštevy, ktorá
bola zrealizovaná v apríli tohto roka. V
memorande sme sa dohodli nadviazať
a rozvíjať spoluprácu v duchu bratskej
lásky v oblasti diakonických služieb s
cieľom vzájomnej podpory a rozvoja v
oblastiach: zborovej a inštitucionálnej
diakonie, humanitárnej pomoci, vzdelá-
vania v diakonii a v cezhraničnej spo-
lupráci s ostatnými diakoniami. Memo-
randum podpísali riaditeľ Ústredia dia-
konie RKC na Slovensku – Henrieta
ibos a riaditeľ Diakonie ČCE, peter

Haška. Pracovnej cesty sa zúčastnili
Annamária mikos a György Csík.

Následne po podpí-
saní memoranda nám
riaditeľ strediska vo
Vsetíne ing. dan
Žársky predstavil a
prezentoval nízko
prahové zariadenie,
špecializované zaria-
denie, zariadenie pre
seniorov, denný sta-
cionár a sociálne pod-
nikanie, ktoré posky-
tuje v rámci svojho
strediska.

Veríme, že spolu-
práca neostane ofici-
álnym dokumentom,
ale bude s Božím po-

žehnaním rásť a pomáhať v službách
oboch diakonii. –hi–

Podpísanie memoranda

Ján semjan zástupca biskupa
(snímky: László szarvas)
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V slovenskom reformovanom cir-
kevnom zbore v Košiciach sme si pri-
pomenuli malé, skromné jubileum. 

Dňa 28. júna 2015 sme sa už po piaty-
krát stretli na pozemku, na ktorom by raz
malo vyrásť naše cirkevnozborové cen-
trum. Chceli by sme, aby si naši členovia
postupne zvykali na toto miesto, a tak kaž-
doročne v letných mesiacoch pripravuje-
me stanovú bohoslužbu, ktorej predchá-

dza seniorátna biblická hodina mládeže,
a paralelne s bohoslužbou prebieha aj
detská besiedka pod holým nebom, kde
sa deti môžu do vôle vyšantiť i niečo no-
vé naučiť. Tak to bolo aj v poslednú júno-
vú nedeľu. 

Tí, ktorých neodradila náročná doprav-
ná situácia v našom meste, sa stretli v sta-
ne, ktorý už niekoľko dní predtým posta-

vili naši presbyteri aj dobrovoľníci zo zbo-
ru. Božie slovo zvestovala farárka erika
domonkošová na základe 1Mojž 33. Pri-
pomenula, že kým človek nie je zmiere-
ný so svojimi bratmi a sestrami, nemôže
začať stavať dom pre seba ani stánky pre
to, čo mu je zverené. 

Kým sa my nestaneme chrámom Du-
cha Svätého, ťažko sa nám bude stavať
chrám pre Hospodina. Na bohoslužbe sa
prítomným prihovoril aj pán kurátor a
informoval nás o získaní stavebného po-
volenia na stavbu, ktoré nás zaväzuje do
2 rokov začať s prácami. 

Aj touto cestou by sme chceli poprosiť
všetkých, ktorí ešte váhajú s poskytnutím
svojich príspevkov na toto dielo, aby sa
odhodlali podporiť výstavbu nového Bo-
žieho stánku v Košiciach. Ale chceli by
sme sa aj zo srdca poďakovať tým 35 cir-
kevným zborom našej cirkvi, ktoré našu
snahu podporili celkovou sumou 4402
eur. 

Pán Boh nech hojnosťou svojho požeh-
nania obdaruje všetkých ochotných darcov! 

–ed–
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„Všetci ste jedno v Kristu Ježišovi“
(Gal 3,28).

V znamení hesla: All One in Christ Je-
sus, sa už vo vyše 140 krajinách sveta
stretávajú veriaci príslušníci ozbrojených
síl vo Vojenských kresťanských spolo-
čenstvách (Military Christian Fellowship
– MCF), aby sa navzájom povzbudzova-
li, študovali Bibliu, v modlitbách bojova-
li dobrý boj viery, zvestovali radostnú
zvesť o Ježišovi Kristovi, ktorý priniesol
spásu všetkým ľuďom a presadzovali vo
svojom okolí a pracovisku tie hodnoty,
ktoré prináša kresťanské učenie. Tieto
jednotlivé skupiny MCF,
uvedomujúc si pravdi-
vosť hesla Všetci sú jed-
no v Kristovi Ježišovi,
spolu tvoria Asociáciu
Vojenských kresťanských
spoločenstiev – AMCF. 

V Slovenskej republi-
ke zatiaľ takéto spolo-
čenstvo neexistuje. Aj z
tohto dôvodu Ústredie
EPS prijalo pozvanie od
kórejskej organizácie pre
podporu spoločenstiev
MCF zúčastniť sa škole-
nia (MEO – Military Evangelism Obser-
vation) pre založenie a rast MCF. Tohto
školenia konaného v dňoch 22–29.6.2015
v Seoule, hlavnom meste Kórejskej repu-
bliky, sa zúčastnil aj kpt. dávid Varga-
eštók, aby získal poznatky o tomto pro-
jekte, priniesol svedectvo o vojenských

kresťanských spoločenstvách vo svete na
Slovensko a zhodnotil možnosti založe-
nia takéhoto spoločenstva pre vojakov
OS SR v aktívnej službe, ale aj vo vý-
službe. Spolu s ním sa školenia zúčastnili
zástupcovia zo 14 krajín, kde ešte nie je
založené Vojenské kresťanské spoločen-
stvo (MCF), alebo kde je túžba po jeho
rozvoji. 

Menovite boli zastúpené tieto krajiny:
Čad, Južný Sudán, Burundi, Guinnea Bis-
sau, Mikronézia, Palau, Japonsko, Čína,

Vietnam, Dánsko, Ukraina, India, Srí Lan-
ka a Slovensko. 

Školenie pozostávalo z prednášok o
podstate a úlohách MCF, AMCF a jej pod-
porných organizáciách, ako aj prednáškach
o štúdiu Biblie, spoločných modlitbách a
osobnej evanjelizácii. Každý účastník pre-

zentoval aj svoju krajinu, predstavil mož-
nosti založenia a rozvoja MCF. Hostitelia
uvádzali praktické spôsoby rozvoja du-
chovného života v ozbrojených zložkách,
a na vlastnom príklade ukázali, ako je mož-
né slúžiť Bohu v armáde, ako napĺňať prí-
kaz, ktorý dal Pán Ježiš Kristus pri svo-
jom nanebovstúpení (Mt 28,19–20).

Súčasťou školenia bola aj návšteva po-
zorovateľne na hranici s Kórejskou ľudo-
vodemokratickou republikou, návšteva
vojnového múzea, národného futbalové-

ho tréningového centra, kaplnky 30. me-
chanizovanej divízie, kde sa konali boho-
služby spojené s pokrstením 125 vojakov,
účasť na nedeľnej bohoslužbe vo vojen-
skej kaplnke veliteľstva námorných síl a
prehliadka hlavného mesta – Seoulu. 

dávid Vargaeštók

Návšteva v Južnej kórey
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Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry! V dňoch 3–

10. októbra 2015 máte opäť možnosť zú-
častniť sa na ceste do Izraela. Sprievod-
com bude fundovaný katolícky kňaz Jaros-
lav Rindoš, a duchovnú stránku zájazdu
bude mať na starosti Erika Domonkošo-
vá, farárka Slovenského reformovaného
cirkevného zboru v Košiciach.

Znovu navštívime miesta, ktoré zohrá-
vajú významnú úlohu v dejinách 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; e-mail:
domonkosovaerika@gmail.com

Dňa 10. 7. 2015 sa v rámci pracovnej
cesty v Esenyi uskutočnilo odovzdanie
druhej časti humanitárnej pomoci na-
šim bratom a sestrám na zakarpatskej
Ukrajine, ktorá sa realizuje zo zbierky
vyhlásenej na základe uznesenia syno-
dy Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku č. ZS-13/2015. 

Na pracovnej ceste sa zúčastnili: zás-
tupca biskupa RKC na Slovensku Ró-
bert Géresi, gemerský senior Róbert

Ákos Nagy, užský senior Viktor Kraus
a za Ústredie diakonie RKC na Sloven-
sku Henrieta Ibos.

Tentokrát bola odovzdaná finančná
hotovosť dvom seniorátom v hodnote
20 000 eur, z ktorej sa budú realizovať
projekty, na ktorých sme sa na predo-
šlých rokovaniach dohodli. 

V užskom senioráte bude z týchto fi-
nancií podporené spustenie 4 prevádzok
výdajne teplej stravy. Náklady polroč-
nej prevádzky jednej takejto výdajne

predstavujú 4000 eur, na tento účel sme
odovzdali užskému seniorovi Attilovi
Baloghovi 8000 eur. 

Beregský senior Miklós Zsukovszky
prevzal 12 000 eur, z čoho bude v sume
3500 eur podporené financovanie miest-
nych detských letných táborov a v hod-
note 8500 eur sa zakúpia potravinové
balíčky. 

O humanitárnej pomoci pre ugočský
seniorát ešte prebiehajú rokovania, pod-

poru pre túto oblasť Zakarpatska bude
možné odovzdať na ďalšom stretnutí. 

Touto cestou opätovne ďakujeme
všetkým, ktorí svojimi darmi prispeli k
zbierke, a tým k tomu, aby sme mohli
pomôcť a zmierniť dopad vojnovej
situácie na životy rodín v tejto oblasti.  

Henrieta ibos

Humanitárna pomoc pre Zakarpatsko Pozvánka
do Račkovej doliny

Drahé sestry, srdečne vás pozývame na
ďalšie, v poradí už 20. a teda jubilejné du-
chovno-rekreačné stretnutie sestier Evan-
jelickej aliancie, ktoré aj tento rok bude z
Božej milosti v Domove J. A. Komenské-
ho v Račkovej doline. 

Termín stretnutia je od stredy 30. sep-
tembra do nedele 4. októbra 2015. 

Tohtoročná téma: Vďačnosť je pamä-
ťou srdca – s ústredným veršom: 1Tes 5,18.

Popoludnia bude možné využiť na roz-
hovory, prechádzky v krásnej tatranskej
prírode, rehabilitačné cvičenie či masáže
a kreatívnu tvorbu.

Na stretnutie sa môžete prihlásiť naj-
neskôr do 15. septembra 2015 na adrese
(tu získate aj podrobnejšie informácie o
stretnutí, cenách a možnostiach ubytova-
nia): Btm – Kukučková dagmar, p. o.
Box 11, 840 09 Bratislava 49, tel.: 02/64
53 81 14, mobil: 0911/192 955, mail:
dagmar.kukuckova@btm.sk

Tešíme sa na vás a na chvíle, ktoré spo-
lu strávime! 

Doplňujúce voľby
Ad hoc komisia Generálnej volebnej

komisie Reformovanej kresťanskej cirk-
vi na Slovensku na svojom zasadnutí
dňa 28. júna 2015 sčítala hlasy mimo-
riadnych volieb Michalovského reformo-
vaného seniorátu a skonštatovala nasle-
dujúci výsledok: 

V Michalovskom reformovanom se-
nioráte bola 1 kandidátka na funkciu kon-
seniorky v osobe duchovnej Danušky Hu-
dákovej. Z možných 19 hlasov seniorátu
získala 9, a tak ad hoc komisia v zmysle
ods. (1) § 34 Zákona č. 3/2007 skonšta-
tovala, že Danuška Hudáková v mimo-
riadnych voľbách nezískala väčšinu hla-
sov potrebnú na voľbu do funkcie konse-
niorky, preto nie je zvolená. Ad hoc komi-
sia v mene GVK nariaďuje nové voľby.
Nominačné valné zhromaždenie sa mu-
sí uskutočniť do 31. augusta 2015.


