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Kým  nezačne  prúdiť  duch...
Neslúžme tomuto svetu! Nepostavme sa do služby tých,

ktorí sa stavajú proti viere, ktorí manipulujú ľuďmi!

A
predsa: Boh poslal svojho Syna do tohto strate-

ného sveta, lebo tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna. Ani my sa nemôžeme od-

vrátiť od sveta. Aj učeníkov Pán posiela ku všetkým národom,
aby svedčili o Ňom. Sme dostatočne silní, aby sme obstáli
vo svete? Aj Kristus vyslal učeníkov až po svojom vzkriese-
ní, až po zoslaní Ducha Svätého. Aj oni sa museli najprv po-
silniť, museli sa stať učeníkmi. Podmienkou učeníctva je po-
slušnosť a vernosť. Museli sa naučiť slúžiť Pánovi. Mohol slú-
žiť Pánovi Peter, ktorý Ho trikrát zaprel? Mohli slúžiť Pánovi
synovia Zebedejovi, ktorí súperili o prvenstvo? Pred vykú-
pením ešte neboli schopní vydávať svedectvo. Slúžiť je
schopný len človek, ospravedl-
nený vierou z milosti, človek, kto-
rý získal odpustenie, ten, ktorý je
silný vo svojej identite. Kým
Duch nezačal prúdiť, učeníci ne-
mohli vyjsť do sveta. Len život,
zakotvený v Kristovi-Vykupite-
ľovi a služba, opierajúca sa o silu
Ducha Svätého, môže mať vplyv
na tento svet. 

Nebudeme schopní správne
slúžiť vo svete, kým neuvidíme
Krista, kým nebudeme poslúchať
Jeho Slovo. My musíme slúžiť
Kristovi. Môžeme sa obrátiť k
svetu, môžeme mať radi svojich
blížnych, ale kým Kristova láska
nepremení naše srdce, dovtedy
chce len človek pomôcť človeku.
Dovtedy vidíme len trpiacich a
padlých, sypeme len chlieb, al-
mužny, omrvinky pod nohy trpia-
cich. 

Ani my nežijeme z omrviniek, ale z nekonečnej Božej
milosti a Jeho lásky. Tento drahý dar robí hodnotnou aj našu
službu. Počas nedieľ stoja pred mestskými kostolmi žobráci.
Časť veriacich oferuje peniaze popri kostolnej pokladničke

aj do pokladníc žobrákov. Nevedno, či takýto dar môže nie-
koho zastaviť na ceste ku dnu. Zmenu môže spôsobiť len o-
pravdivá láska, práca, ocenenie, viera! Z hĺbky dokáže
pozdvihnúť len postupná osobná zodpovedná zainteresova-
nosť, ktorá sa prejaví v bezhraničnom prinášaní obetí. Ten,
koho služba je budovaná na Kristovi, bude vedieť naozaj po-
máhať. Nemôžeme byť povrchní. Trpiaceho, slabého, núdzne-
ho, chudobného môžeme zachrániť len pomocou obiet. V na-
šej cirkvi, v našich školách a v našom národe môžeme slúžiť
a budovať ich ďalej len v Kristovom Duchu. Pomôcť môže
len úplná odovzdanosť, život úplne odovzdaný Kristovi. On
nám ukáže, kam máme ísť, čo je potrebné urobiť, kde je pot-
rebná opravdivá pomoc. My nemáme milovať človeka, cir-
kev, svet ale človeka, cirkev a svet v Kristovi. A to sa dá iba

vtedy, ak bezhranične milujeme
Boha: „Tým, ktorí milujú Boha,

všetky veci slúžia na dobro“

(Rím 8,28a). Tí, ktorí milujú
Krista, majú vplyv aj na svoje
okolie. 

K
to nemiluje Krista, je
ochotný ustavične
podrobovať svojho

blížneho kritike. Ohovára svojho
blížneho, vždy je nespokojný, le-
bo nemá v sebe opravdivú lásku.
Seba zbožňuje namiesto Boha.
Ale láska sa prejavuje v tom, že
sme ochotní obetovať aj svoj ži-
vot za svojich priateľov. Skutoč-
ná láska miluje Krista a skrz Ne-
ho nájde a zodvihne blížneho, ro-
dinu, cirkevný zbor, národ, vlasť,
cudzinca. A všetka táto láska, kto-
rú takto prijímame a odovzdáva-
me ďalej, prenikne naše srdce a
našu dušu. Celých nás preniká:

„Lebo z plnosti srdca hovoria ústa“ (Lk 6,45b). Postavme
svoj život na Kristovej láske – potom sa v nás aj okolo nás
všetko zmení! 

Gyula Kassai



Iba pred pár dňami som sledoval časť
vysielania zo známej TV stanice pre ve-
riacich. Diskutovalo sa o tom, či sú všet-
ky biblické knihy hodnoverné. Jeden
pán, farár, doktor teológie sa vyjadril o
knihe Jonáš vtom zmysle, že je to prí-
beh rozprávkový. Nechcem uvádzať je-
ho meno ani mená ostatných diskutujú-
cich. (Možno, že po prečítaní toh-
to príspevku prídu aj na správ-
nejšie myšlienky.)

Už Pavol apoštol nás v Ríme
upozorňuje na riziká, ktoré bu-
de musieť cirkev v budúcnosti
zvládnuť. V skutkoch apoštol-
ských píše: „Viem, že po mojom

odchode vojdú medzi vás draví

vlci, ktorí budú ničiť stádo“ (Sk

20,29).

Na to isté nebezpečenstvo upo-
zorňuje aj Peter apoštol: „Ale

bývali aj falošní proroci medzi

ľudom, ako aj medzi vami budú

falošní učitelia“ (2Pt 2,1a). To isté Pa-
vol apoštol: „Lebo bude čas, keď nezne-

sú zdravého učenia, ale podľa vlast-

ných žiadostí budú si hromadiť učite-

ľov“ (2Tim 4,3a). Odvrátia uši od pravdy
a obrátia sa k bájkam.

V Písme svätom je napísané, kto je
učiteľ i kto je Otec. „Ale vy sa nevolaj-

te rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ,

Kristus, a vy všetci ste bratia. A svojím

otcom nenazývajte nikoho na zemi, le-

bo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v ne-

besiach. Ani sa nenazývajte duchovný-

mi vodcami, lebo jeden je váš vodca,

Kristus“ (Mt 23,8–10). My máme sta-
vať vieru v Boha na uhoľnom kameni,
ktorým je Pán Ježiš Kristus. Žiaden iný
základ neexistuje!

Keď bol pokrstený v Jordáne, zostú-
pil na neho Duch svätý v podobe holu-

bice a z nebies zaznel hlas: „Toto je

môj milovaný syn, toho počúvajte!“ (Mt

3,17b). Pán Ježiš povedal: „všetko to,

čo som počul od svojho Otca, oznámil

som vám“ (Jn 15,15b).
Čo povedal na Jonášov príbeh Pán

Ježiš? „Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľ-

ryby tri dni a tri noci, tak bude i Syn

človeka v srdci zeme tri dni a tri noci“

(viď.: Mt 12,40; Lk 11,30). 
Kto by chcel poprieť pravdi-

vosť a hodnovernosť príbehu o
Jonášovi, protirečil by slovám
Pána Ježiša Krista (Mt 17,5). 

Čo píše Písmo sväté o Joná-
šovi?

Jonáš, syn Amittaiho z Gali-
ley, pochádzal z pokolenia Za-
bulona. Prorokoval rozšírenie
ríše Izraelitov za panovania Je-
roboáma II. (2Kr 14,25). Boží
posol poslal Jonáša do mesta Ni-
nive, aby im prorokoval, že ho
zničí. Zlo, ktoré tam prekvitalo,

dosiahlo skoro takú úroveň ako v So-
dome a Gomore.

Jonáš sa bál ísť do mesta, kde bolo
tak veľa zlých ľudí a rozhodol sa ísť
úplne inde.

(Pokračovanie na str. 3)

pred tvárou
hospodina

Bože, Otče môj nebeský, dopraj

mi milosti pre zásluhy Tvojho milo-

vaného Syna Ježiša Krista. Veď tak

ako si Jeho slávne vzkriesil, do ne-

ba opäť vzal, aby tam kraľoval, tak

riaď Duchom svojim Svätým aj môj

život, aby som už tu včas poznal, že

Ty si ten pravý Boh a u Teba je všet-

ko možné. Na  Teba sa obraciam, Sy-

nu Boha živého v ktorého som uve-

ril, aby si ma chránil od všetkého zlé-

ho, veď len v Teba s dôverou skla-

dám tu nádej, lebo si mi všetkým vo

všetkom, daj sa mi oslavovať. Ach,

denne si pripomínam Tvoj kríž a

kvapky Tvojej svätej krvi, ktorá kvap-

kala z Tvojho tela, aby zmyla aj mo-

je hriechy. Pevne verím v Teba, pro-

sím prihováraj sa u Otca aj za mňa,

lebo som slabý a krehký a z vlast-

ných síl nič dobrého urobiť nemô-

žem. Prosím, daj mi už tu cítiť, že

som Tvojim, a že raz z milosti Tvo-

jej budem s Tebou večne prebývať

so všetkými svätými. Amen.
Tibor Sabovik
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Až na Sion poďme
s chválou, ďakovaním,

slúžiť Bohu verne 
s novým odhodlaním.
Poď Nevesta verná
v detinskej dôvere,

preds´v službu povolaná
Pánovi jedine.

Čo Ťa prv miloval,
než si sa zrodila

z vánku čo povieval,
láska do srdca vstúpila.

Poď pod kríž Ježiša,
zrieš horkosťou naplnený kalich,

z utrpenia v slávu vošiel,
keď zmyl viny mnohých.

Ó cirkev svätá
buď, buďže Mu na chválu,

veď On raz pozve ťa,
na svadbu Baránkovu.

Hodnovernosť biblickýcH kníH

Jolana Bittóová
Cirkev svätá
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(Dokončenie zo str. 2)

Miesto na východ – do Ninive –, šiel
na západ, do Taršíša (dnešné Španiel-
sko). V tom čase bol Taršíš fénickou ko-
lóniou. Rozhodol sa cestovať loďou z
prístavu Joppe. Prístavné mesto bolo
postavené na pahorku pri Stredozem-
nom mori, v zemi Filištíncov. Za čias
Šalamúna bolo prístavným mestom pre
Jeruzalem, vzdialené od neho 55 km.
Cez prístav dovážali Izraeliti drevo na
stavbu chrámu i Šalamúnovho paláca z
Fenície. V tomto meste vzkriesil Boh
na želanie Petra dievčinu Tabitu. Boh
dal Petrovi v tomto meste videnie o tom,
že si želá i evanjelizáciu pohanov (Sk

9,36; Sk 10,5–13). V súčasnosti sa mes-
to volá Jaffa (Džaffa).

Pri cestovaní loďou z Joppy do Tarší-
ša sa na mori strhla búrka. Bola taká
silná, že všetci námorníci sa modlili k
Bohu o záchranu. Jonáš šiel do podpa-
lubia a tam tvrdo zaspal. Po tom, čo ho
tam našiel kapitán lode, spýtal sa ho,
prečo sa nemodlí k svojmu Bohu o zá-
chranu. Spytoval sa ho, kto je, odkiaľ a
kde cestuje. Námorníci zistili, že príči-
nou búrky je Jonáš. Spýtali sa ho, čo
majú s ním urobiť. Odpovedal im, aby
ho hodili do mora. Ako povedal, tak sa
stalo. Potom búrka utíchla (Iz 23,6; Sk

9,36–43). 
Keď bol Jonáš hodený do mora,

prehltla ho veľká ryba. Tri dni a tri noci
sa kúpal v žalúdočnej kyseline a okolo
hlavy mal omotané morské riasy (Jon

2,6). Tam už nezaspal, modlil sa. Keď
ho ryba vypľula na breh, rozhodol sa
ísť do Ninive.

Mesto ninive
V tom čase bývalo v ňom vyše 120

000 ľudí (Jon 4,11). Biblická správa
hovorí o tom, že mesto bolo založené
Nimródom, synom Kúšovým, vnukom
Chámovým (viď. 1Mojž 10,8–12). Mes-
to stálo na ľavom brehu Tigrisu, napro-
ti dnešnému Mosulu. Uctievali bohyňu
Ištar. Mesto bolo pohanské. Koncom tre-
tieho tisícročia pred n. l. bohyni Ištar
postavil chrám kráľ Maništusa. Sena-
cherib III. postavil v Ninive dva paláce
i vodovod (705–681) pred n. l. Okolo
mesta vybudoval hradby. Ašurbanipal
(668–620) pred n. l. vybudoval knižni-
cu s 22 000 hlinenými tabuľkami.

Prorok Náhum nazýval toto mesto
vražedným, krutým (Náh 3,1). Aj Ašur-
banipal mal vo zvyku utínať zajatcom
ruky, nohy. Orezával im uši a vypicho-
val oči. Od roku 625 pred n. l. začalo

mesto upadať. Mesto bolo opevnené
múrmi z nepálenej hliny. Preto keď
prišla veľká povodeň, zrovnala ho so
zemou. Skazu mesta prorokovali pro-
rok Náhum a Sofoniáš (Náh 2,9; Sof

2,13–15). Obyčaje a spôsoby ľudí v
ňom opisuje prorok Ezechiel (Ez 23,

14–16).
Archeologické vykopávky v tomto

meste začal francúzsky konzul M. Bot-
ta. Na pahorku odkryl palác vysoký 18
metrov. O Ninive sa začali zaujímať

archeológovia z celého sveta. Vykopáv-
ky v tomto meste prispeli k objasneniu
dejín Asýrie i Babylónie. Našli sa v ňom
aj písomnosti o menách Judských krá-
ľov, panovníkov. 

Obyvateľov Ninive možno prirovnať
k obyvateľom dnešných veľkých miest.
Nemajú žiadne morálne zábrany. Neza-
ujímajú sa o cestu strmú, úzku a tŕnis-
tú. Lepšie sa im ide po ceste liberálnej,
širokej, vychodenej, kde nie sú žiadne
príkazové a zákazové značky. Spolie-
hajú sa na to, že ďalší život vo večnosti
im vymodlia iní. Mali by mať na pamä-
ti slová Pavlove: „obecným a prázdnym

rečiam sa vyhni... ktorí čo do pravdy

zablúdili a teraz hovoria, že už bolo

vzkriesenie, a prevracajú niektorých vie-

ru“ (2Tim 2,16a.18.).

Biblia nám podáva správu o tom, kto
bol vzatý do neba i kto bol vzkriesený.
Zatiaľ bol vzkriesený k životu vo več-
nosti iba Pán Ježiš Kristus. Ostatní bu-
dú vzkriesení za Jeho príchodu (1Kor

15,23).

Kňazi, ktorí vyštudovali teológiu, sľú-
bili šíriť evanjelium a nerobia to, podo-
bajú sa prorokovi Jonášovi, ktorý ne-
poslúchol príkaz Boží a nešiel do Nini-
ve. Miesto evanjelizácie sa mnohí z nich
vydávajú na cestu ateizácie a cez TV
stanice spochybňujú niektoré časti Pís-
ma.

Pochybné časti Biblie vyradil už pro-
testantský kňaz Luther. Protestantské
cirkvi majú 66 kníh. Vyradenými, apok-
ryfnými knihami sa netreba zaoberať.

Kto chce vedieť, ako skončil príbeh o
Jonášovi, nech si kúpi, požičia Bibliu a
dozvie sa sám. Písmo sväté bolo napí-
sané pre veriacich. Kto verí v Boha,
nemá problém, aby biblickým príbehom
uveril. Kto verí a vieru aj rozširuje, má
istotu, že bude mať podiel na vzkriese-
ní. Jonáš má hrob na pahorku Nabi Ju-
nus v Iraku.

Blahoslavení, ktorí čujú Slovo Božie
a zachovávajú ho.

František zubaj

Hodnovernosť biblickýcH kníH

Oľga Szélesová
Vzkriesenie

Keď nezostane kameň na kameni
už tušíš, že sa všetko zmení.

To slávne z mŕtvých vstal
Vykupiteľ a Kráľ.

Tak Božia láska milá
hriešnikov očistila.
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my, reformovaní kresťania vieme,
že znovuzrodenie je v spojení s
pokáním. Jedno od druhého nemož-
no oddeliť. práve v pokání pred
Bohom sa rodí nový človek. Staré,
hriešne odumiera a odchádza do
nenávratna, ostáva nový stav
Božích detí. pokánie však nie je
nikdy hotové z našej strany. Boh
nás môže prijať, ak On sám chce.
On je nad nami, my sa Jemu korí-
me a Jemu prejavujeme našu
poslušnosť. 

Ján Kalvín vo Vzdelaní vo viere roz-
vádza: 

Náš život je často bezbožnou cestou.
Radi sa nachádzame na širokej ceste,
na ktorej sú už mnohí. Tu splynieme s
davom, zapadneme a nemusíme sa
podriadiť Božej autorite. Úzka cesta je
o inom, vyžaduje obetu, umenšiť sa,
znížiť a zúžiť svoje predstavy a nadne-
sené požiadavky. Naše pokánie musí
byť spojené s Kristom, Jeho vierou,
ktorá sa krížom stala víťaznou. „Kris-

tus neslúži hriechu. Keď nás teda očis-

til od škvŕn hriechu, neodieva nás

účasťou svojej spravodlivosti preto,

aby sme vzápätí znesväcovali takú

veľkú milosť novým poškvrnením, ale

aby sme naďalej obetovali svoje životy

na oslavu svojho Otca, že nás prijal za

synov“.

Kalvín opäť stavia Krista za príklad,
On je pre nás ideál. Neslúžil hriechu,
neslúžil diablovi. Prehlasuje do našej
situácie, aby sme slúžili len Bohu ako
Jeho deti. Hriech je viditeľný aj v na-
šom živote ako také škvrny na šatách.
Reformátor sa zaoberá cestou ku Kris-
tovi, cestou Božích detí. My však až
pričasto znesväcujeme to, čo je nado-
všetko najlepšie, Božiu lásku k nám. V
Božom prijatí sme sa už stali Jeho
deťmi. Boh nás prijal, a to sa stalo v
Kristovej spravodlivosti. Nenechajme

sa vodiť za nos tým, čo predkladá svet.
Obetujme svoje životy pre Krista, náš-
ho Spasiteľa. Nie je nič lepšie od toh-
to cieľa. 

Pokánie podľa Kalvína môže byť na-
ozaj účinné. Myslime na to! Niekedy
upadáme do nepozornosti k Božím ve-
ciam, prepadá nás apatia, ľahostajnosť.
Zdá sa nám, že sú neúčinné naše mod-
litby. Cesta pokánia sa nám javí ako
neúčinná, keď okolo nás je toľko ego-
izmu či pýchy. Vždy ide o to, že sme
Božie deti! Sme znovuzrodení, pokrste-
ní pre plnosť v Kristovi. Umŕtviť ne-
skrotné telo je nadľudská úloha. Podarí
sa to? Ak nezačneme činiť pokánie a
nepokračujeme v ňom, nepríde radost-
ný efekt znovuzrodenia ani duchovné
oživovanie. Potrebuje Božiu masáž  srd-
ca a umelé dýchanie Ducha svätého k

vnútornej sile a k odvahe žiť už nový ži-
vot. Bez pokánia nie sme celí, ale roz-
poltení a rozdvojení. Hriech v nás neu-
miera, ale skôr v hriechu umierame my.
Spomeňme si, že keď Pán Ježiš odpúš-
ťa hriechy, zároveň upozorňuje ďalej
nehrešiť. Nevzdávajme sa svätej úlohy. 

„Po celý svoj život musíme pamätať

na to, aby sme umreli hriechu a sebe sa-

mým, žili Kristovi a Jeho spravodlivos-

ti. Pretože toto znovuzrodenie je neúpl-

né, dokiaľ sme uväznení v tomto smr-

teľnom tele, musíme činiť pokánie s ne-

ustálou starostlivosťou až do smrti.“ 

Kalvínova myšlienka je aj tu výstiž-
ne hlboká a názorná. Celoživotné poká-
nie je našou každodennou činnosťou.
Vyvíjame sa a dozrievame pre Božie
kráľovstvo. Príležitosť na pokánie je tu
a teraz. Neodkladajme naše splnenie
znovuzrodenia na zajtra. Nepočúvajme
seba samých, ale hlas Boží je určujúci.
Pamätajme vo všetkom, čo prežívame,
na čistotu v Kristovi, svetlo, v ktorom
už niet tmy. Život v hriechu je život se-
be samému. Je to trpký život, otroctvo
bez odpočinku. Cesta von je v znovu-
zrodení! Kalvín rázne povzbudzuje ce-
loživotne pamätať na oddeľovanie sa
od každého hriechu. Musíme vždy za-
čať žiť Kristovi, hoci sa potkneme a ľah-
ko zablúdime do svojich predstáv. Je tu
Kristova spravodlivosť, vydobyl ju svo-
jím krížom, nemal hriech, ničím sa ne-
previnil. Musíme teda žiť tomu, čo
Kristus uskutočnil, tomu, čo je pre nás
vždy platné. Dosiaľ sme väznení našou
telesnosťou, vo väzení navždy neosta-
neme, lebo Kristova spravodlivosť je
vyslobodzujúca už v prítomnosti. 

Znovuzrodenie si často neuvedomu-
jeme, ale stalo sa v Božej láske. Narodi-

li sme sa svojim rodičom, znovu zrodil
nás náš nebeský Otec. Tvorí sa všetko
nové, radujme sa už teraz! Po našom
„väzení“ máme miesto v nebi, v šírom
slobodnom priestore, kde už nie je nija-
ká nespravodlivosť, len vláda spravod-
livého kráľa Krista. Pokorme sa pred
tým, nech nás to vedie a zamestnáva až
do samej smrti. 

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XVIII.)
Pokánie a znovuzrodenie

„Ježiš mu 

odpovedal: Veru,

veru, hovorím ti: Ak

sa niekto nenarodí

znova, nemôže uzrieť

kráľovstvo Božie“

(Jn 3,3).

„Ľahko pochopíme, prečo
je pokánie vždy spojené s
Kristovou vierou a prečo Pán
hovorí (Jn 3,3), že ak sa ne-
narodí niekto znovu, nemô-
že vojsť do kráľovstva nebe-
ského. Pokánie znamená ob-
rátenie, ktorým sa odvracia-
me od svetskej zvrátenosti a
vraciame sa na cestu Páno-
vu.“

„Účinok pokánia je závislý
na našom znovuzrodení. To
má dvojaký význam, jednak
umŕtvenie nášho tela, teda
porušenosti, ktorá sa zrodi-
la spolu s nami. Potom du-
chovné oživenie, ním sa ľud-
ská prirodzenosť obnovuje v
pôvodnú celistvosť.“
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Synodná rada reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku na svo-
jom 2. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa
23. mája 2015 v čani, prijala nasle-
dovné uznesenia verejného záujmu.

– Schválila zápisnicu z 1. zasadnutia
Synodnej rady.

– Rozhodla, že predostrie novelizáciu
§ 24. Organizačného a spravovacieho
štatútu doškoľovania duchovných, vypra-
covaný komisiou pre kvalifikáciu du-
chovných, Synode. 

– Brala na vedomie, že senior gemer-
ského seniorátu s účinnosťou od 5. mar-
ca 2015 vymenoval do Reformovaného
cirkevného zboru Rimavská Seč na dobu
neurčitú duchovného Zsolta Abaháziho.

– Poverila biskupa László Fazekasa,
aby sa s vedúcimi predstaviteľmi cirkví
v Slovenskej republike poradil o doplne-
ní liturgického odevu duchovných, slú-
žiacich v Ekumenickej pastoračnej služ-
be, o štóle. 

– Súhlasila s tým, aby naša cirkev zá-
lohovala Reformovanému cirkevnému
zboru Kráľovský Chlmec podporu od
Gustav-Adolf-Werk, ktorá mu bola pri-
súdená vo výške 8000 eur na rok 2015. 

– Poverila vedenie našej cirkvi, aby
v záujme vyriešenia dlhodobého finan-
covania cirkevných škôl podniklo potreb-
né kroky. 

– Zriaďuje „pohotovostný“ pôžičkový
fond vo výške 5000 eur pre cirkevný
zbor Keť na zabezpečenie nerušenej pre-
vádzky reformovanej cirkevnej školy.
O vyplatení pôžičky rozhodne biskup
László Fazekas a generálny kurátor Vin-
ce Fekete. 

– Udeľuje Bálintovi Vadkertimu, Krisz-
tine Bódi a Patrícii Kovács status kandi-
dáta na duchovného. Tento status nado-
budne účinnosť začiatkom ich teologic-
kých štúdií. Synodná rada berie na vedo-
mie, že biskup László Fazekas bude
odporúčať Patríciu Kovács na ducho-
venský odbor Reformovanej vieroučnej
fakulty v Debrecíne. 

– Udeľuje Ester Peresovej status kan-
didáta na duchovného. Ester Peresová
musí najneskôr do 30. septembra 2015 ab-
solvovať I. skúšku duchovenskej spôso-
bilosti. Synodná rada s účinnosťou od 1.
júla 2015 Ester Peresovú zamestná na po-
lovičný pracovný úväzok na dobu určitú
do 30. septembra 2016 ako seniorátnu kap-
lánku, súčasne ju ako kaplánku vysiela
do služby do Ondavsko-hornádskeho re-
formovaného seniorátu. Jej dozerajúcim
duchovným bude senior Juraj Brecko.

– Udeľuje Andrey Korečkovej status
kandidáta na duchovného. Andrea Ko-
rečková musí najneskôr do 30. septemb-
ra 2016 absolvovať I. skúšku duchoven-
skej spôsobilosti. Synodná rada s účin-
nosťou od 1. júla 2015 Andreu Koreč-
kovú zamestná na polovičný pracovný
úväzok na dobu určitú, do 30. septembra
2016, ako kaplánku ju vysiela do služby
do Slovenského reformovaného cirkev-
ného zboru Košice. Jej dozerajúcim du-
chovným bude Jaroslav Széles.

– Brala na vedomie, že senior Abov-
sko-turnianskeho reformovaného senio-
rátu, Zoltán Orémus s účinnosťou od 1.
apríla 2015 vymenoval za zastupujúceho
duchovného do cirkevného zboru Brzo-
tín duchovného Róberta Mudiho. 

– Súhlasila s tým, aby Dávid Varga-
eštók ďalšie 4 roky vykonával duchoven-
skú službu v Ekumenickej pastoračnej
službe, v rezorte Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky.

– Povolila Oddeleniu cirkevnej hudby,
aby podporu z rámca na budovanie cirk-
vi Všeobecného fondu, ktorá mu bola
schválená a poskytnutá na celoštátnu
konferenciu kantorov, zúčtovalo do 31.
decembra 2015. 

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

– Brala na vedomie, že členské cirkvi
Ekumenickej rady cirkví spoločne žia-
dajú Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky, aby cirkevné školy dostali vý-
nimku zo smernice ministerstva školstva,
usmerňujúcej počet žiakov v jednotlivých
triedach stredných škôl. 

– Nesúhlasila s výmenou nehnuteľnos-
ti v Reformovanom cirkevnom zbore
Dolný Vinodol. Synodná rada sa aj na-
ďalej pridŕža svojej zásady, v zmysle kto-
rej výmenu nehnuteľnosti schváli iba
v tom prípade, ak cirkevný zbor zamení
nehnuteľnosť, ktorú má vo svojom vlast-
níctve, za pozemok s rovnakou, prípad-
ne väčšou rozlohou. 

– Vyhovela žiadosti kaplánky Kamilly
Dobai, rod. Egyeg, a jej zahraničné štú-
diá započíta do obdobia jej kaplánskej
služby. 

– Usmerňuje Kanceláriu synody, aby
dotazník protipožiarnej ochrany a vzor
Smernice usmerňujúcej protipožiarnu
kontrolu zaslala prostredníctvom senior-
ských úradov každému cirkevnému zbo-
ru.

– Udeľuje súhlas k voľbe duchovnej
Janette Knežovej do Reformovaného cir-
kevného zboru Bežovce.

– Premiestni kaplána Samuela Kneža
do michalovského seniorátu.

– S účinnosťou od 1. júla 2015 prekva-
lifikuje Reformovaný cirkevný zbor Hu-
bovo na dcérocirkevný zbor Reformova-
ného cirkevného zboru Rumince. Refor-
movaný cirkevný zbor Lenka sa od 1. júla
2015 stáva dcérocirkevným zborom Re-
formovaného cirkevného zboru Rumince. 

– V súlade so Zákonom č. 4/2011 o
Právnom postavení a združovaní cir-
kevných zborov – Zmluvu o združení
Reformovaného cirkevného zboru Šimo-
novce a Reformovaného cirkevného zbo-
ru Jesenské potvrdzuje. V zmysle uzne-
senia Synodnej rady budú tieto 2 cirkev-
né zbory s účinnosťou od 1. júla 2015
združeným matkocirkevným zborom.

– S účinnosťou od 1. júla 2015 pre-
kvalifikuje Reformovaný cirkevný zbor
Uzovská Panica na dcérocirkevný zbor
a pričleňuje ho k Reformovanému cir-
kevnému zboru Veľký Blh. Reformova-
ný cirkevný zbor Tomášovce sa s účin-
nosťou od 1. júla 2015 stáva dcérocir-
kevným zborom Reformovaného cirkev-
ného zboru Veľký Blh.

– Kancelária synody v liste zo dňa 10.
marca 2015 požiadala Cirkevné oddele-
nie Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky, aby podalo pomocnú ruku pri
príprave právnej analýzy. Cirkevné od-
delenie v liste zo dňa 26. marca 2015
odpovedalo na žiadosť a ako prílohu
zaslalo informáciu Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka v tejto
veci. Zákon č. 140/2014 neobmedzuje
nákup poľnohospodárskej pôdy cirkva-
mi. Zákon pri nákupe pôdy uprednost-
ňuje právnické a fyzické osoby, vykoná-
vajúce poľnohospodársku činnosť. Na-
koľko takáto osoba neprejaví záujem
o poľnohospodársku pôdu, pri dodržaní
zákona je takúto pôdu možné predať
alebo darovať aj iným. Nájom pozem-
kov sa v tomto prípade nemôže brať do
úvahy, dôležitá je poľnohospodárska čin-
nosť. Keďže cirkevné právnické osoby
nevykonávajú poľnohospodársku čin-
nosť, sú ako 3. v poradí pri kúpe pôdy,
ak si predávajúci nenašiel kupujúceho,
ktorý by vykonával poľnohospodársku
činnosť v danej obci, v susednej obci,
resp. v Slovenskej Republike. Synodná
rada berie na vedomie túto informáciu

(Pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 5)

a aj naďalej bude pozorne sledovať tvor-
bu zákonov tohto typu, aby v danom prí-
pade dokázala pomôcť pri nákupe pôdy
v cirkevných zboroch.

– Synodná rada sa uznáša o tom, že
pre cirkevné zbory môže poskytnúť
pôžičku maximálne vo výške 20 000
eur, ak cirkevný zbor bude súhlasiť s jej
splatením do 5 rokov, spolu s úrokmi,
resp. potvrdí, že pôžičku spolu s úrokmi
je schopný splatiť. 

Synodná rada sa uznáša o tom, že pre
duchovných poskytne maximálne pôžič-
ku vo výške 5000 eur, ak duchovný bude
súhlasiť s jej splatením do 5 rokov spolu
s úrokmi, resp. je ochotný podpísať
dohodu či zmenku. 

Synodná rada schvaľuje poskytnutie
pôžičky vo výške 20 000 eur pre Refor-
movaný cirkevný zbor Sečovce. Termín
splatnosti pôžičky je 31. december 2020.
Úrok na vyrovnanie inflácie stanovuje
Synodná rada na 4,5%. Pôžičku je mož-
né využiť výlučne na financovanie rekon-
štrukcie strechy zborového domu.

– Súhlasí s tým, že naša cirkev – spolu
s jednotlivými členskými cirkvami Eku-
menickej rady cirkví v Slovenskej Repub-
like – bude hľadať pre našu cirkev naj-
prijateľnejší model financovania cirkví.

– Schválila podpory, ktoré majú byť
vyplatené na ťarchu stavebného fondu
Všeobecného fondu na rok 2015, a to vo
forme navrhovanej kuratóriom: Veľký
Meder (celková vonkajšia rekonštrukcia
kostola): 7250 eur, Vlčany (oprava scho-
dišťa a poschodia fary): 6240 eur, Hon-
tianska Vrbica (vonkajšia obnova kosto-
la): 4000 eur, Bátka (výmena kúrenia
fary): 2700 eur, Peder (obnova fary):
1500 eur, Veľká Bara (výmena kostol-
ných dverí): 1000 eur, Bajany (obnova
strechy fary): 2950 eur, Veľké Revištia
(vonkajšia obnova fary): 1000 eur, Hraň
(rekonštrukcia kostola): 1500 eur, Vydra-
ny (výmena okien a dverí na fare): 1100
eur, Moča (výmena strechy zborového
domu Immánuel): 4160 eur, Horný Pial
(výmena strechy veže kostola):  3000 eur,
Širkovce (obnova fary): 2700 eur, Si-
lická Jablonica (vonkajšia izolácia kos-
tola): 3000 eur, Borša (obnova strechy
kostola): 3000 eur, Veľké Raškovce (elekt-
rifikácia zvonov): 350 eur, Rákoš (vý-
mena okien a dverí, maľba): 1150 eur,
Uzovská Panica (celková oprava veže):
2700 eur, Rožňava (vonkajšia obnova
fary): 3000 eur, Malé Trakany (obnova
fary) 2500 eur, Čaňa (zateplenie fary):
1500 eur.

Schválila podpory, ktoré majú byť vy-
platené na ťarchu fondu budovania cirk-
vi Všeobecného fondu na rok 2015: bra-
tislavský seniorát (seniorátna zbierka
šatstva): 150 eur, Dolný Štál (zborové mi-
sijné podujatia): 870 eur, Orechová Po-
tôň (víkend pre konfirmandov): 50 eur,
Orechová Potôň (zborový deň pre deti):
50 eur, Jelka (letný mládežnícky a det-
ský tábor): 1150 eur, Jelka (biblická sú-
ťaž pre deti): 200 eur, Padáň (denný tá-
bor): 300 eur, Tôň (otvorenie diakonic-
kého centra): 900 eur, komárňanský se-
niorát (1. biblická súťaž pre presbyterov):
200 eur, komárňanský seniorát (13. bib-
lická súťaž): 200 eur, Bátorove Kosihy
(10. Dni Istvána Bátorkesziho): 110 eur,
Bátorove Kosihy (tábory Fireszke 2015):
1200 eur, Komárno (rodinný týždeň na
budovanie viery): 500 eur, Marcelová
(Schirchadass Band koncert, denný tábor):
490 eur, tekovský seniorát (misijné a bu-
dujúce podujatia): 910 eur, tekovský senio-
rát (seniorátne detské a mládežnícke tá-
bory): 1000 eur, Šahy (misijné podujatia
2015): 300 eur, gemerský seniorát (ročné
programy seniorátu): 2445 eur, Chanava
(letné zborové mládežnícke programy):
670 eur, Štrkovec-Neporádza (predstave-
nie monodrámy): 100 eur, Rimavská So-
bota (uvedenie donášky obedov pre núdz-
nych): 530 eur, Šimonovce (denný detský
letný tábor): 150 eur, Brzotín (Gemerské
evanjelizačné večery): 400 eur, Hucín (vy-
danie mesačníka Láska) 250 eur, Hucín
(S hudbou v Božej blízkosti): 200 eur, Pe-
der (Art-music Festival): 400 eur, Rožňa-
va (letný denný tábor): 300 eur, Žarnov
(detský a mládežnícky tábor): 175 eur,
zemplínsky seniorát (seniorátne poduja-
tia na rok 2015): 1525 eur, Beša (KOEN
denný detský tábor): 150 eur, Drahňov
(biblická škola pre spolupracovníkov):
350 eur, Veľké Kapušany (ozvučenie
mládežníckej kapely): 0 eur, Veľké Kapu-
šany (návšteva historických miest): 300
eur, Veľké Kapušany (adventná recitačná
súťaž): 200 eur, Veľké Kapušany (senio-
rátne stretnutie spevokolov): 200 eur, Veľ-
ké Kapušany (ekumenický detský tábor):
500 eur, ondavsko-hornádsky seniorát
(mládežnícky výlet – jar 2015): 150 eur,
ondavsko-hornádsky seniorát (mládež-
nícky výlet – jeseň 2015): 250 eur, Vä-
zenská misia RKCS (výpomoc rodinám
odsúdených): 2000 eur, Rómska misia
(agitácia spolupracovníkov): 300 eur,
Oddelenie cirkevnej hudby (celoštátne
sústredenie kantorov): 2800 eur, Rada

pre všeobecné vzdelávanie (vydanie in-
formačnej brožúry a letáku): 700 eur,
Diakonia reformata n. o. (tábor Úzka ces-
ta): 900 eur, Firesz (detské a mládežníc-
ke podujatia): 5100 eur, CJTA (prevádz-
kové náklady CJTA na rok 2015): 0 eur,
Re-Mi-Dia n. o. (konferencia reformova-
ných rodín): 400 eur, Re-Mi-Dia n. o. (kon-
ferencia reformovaných seniorov): 400
eur, Re-Mi-Dia n. o. (letné detské a mlá-
dežnícke tábory): 1000 eur, Carmel (det-
ský tábor 2015): 0 eur, Carmel (mládež-
nícky tábor): 0 eur.

– Brala na vedomie výsledok kontroly
hospodárenia našej cirkvi a Všeobecné-
ho fondu, ktorú vykonala revízna komi-
sia našej cirkvi, ako aj jej návrh, ktorý
vezme do úvahy pri rokovaní o hospo-
dárskom zákone.

– Schválila, aby Reformovaný cirkev-
ný zbor Hontianska Vrbica odpredal
nehnuteľnosť v katastri obce Hontianska
Vrbica pod parcelovým číslom 634/1
s rozlohou 264 metrov štvorcových Zsu-
zsanne Drugda s rodinou. 

– Jaroslava Géciho s účinnosťou od 1.
júna 2015 vysiela do levitskej služby do
ondavsko-hornádskeho seniorátu.

– Schválila poskytnutie pôžičky vo
výške 10 000 eur pre Reformovaný cir-
kevný zbor Veľký Meder. Termín splate-
nia pôžičky je 31. december 2018. Úrok
na vyrovnanie inflácie stanovuje Synod-
ná rada na 4,5%. Pôžičku je možné po-
užiť výlučne na vonkajšiu rekonštrukciu
zborového domu.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Tôň zamenil nehnuteľnosť
s rozlohou 2377 metrov štvorcových, na-
chádzajúcu sa na parcelách č. 116/1, 194
a 195, ktoré má vo svojom vlastníctve,
za ornú pôdu s rozlohou 12 416 metrov
štvorcových na parcelách č. 1295 a 309,
ponúknutú Obecným úradom Tôň. 

– Poverila biskupa László Fazekasa,
aby po dohode so synodným radcom na-
šej cirkvi pre zahraničné styky delegoval
členov do pracovných skupín Spoločen-
stva stredoeurópskych cirkví. Do čin-
nosti pracovných skupín Spoločenstva
stredoeurópskych cirkví sa budú môcť
naši delegáti zapojiť iba v prípade, ak na-
ša cirkev nebude povinná uhrádzať nák-
lady spojené s účasťou na jednotlivých
podujatiach.

– Brala na vedomie informáciu zás-
tupcu biskupa Róberta Géresiho o stret-
nutí so seniormi z Podkarpatska za úče-
lom podpory.
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reformovaná teologická fakulta
univerzity J. Selyeho vypisuje prijí-
macie konanie na doktorandské štú-
dium (phd.). prihlásiť sa je možné do
30. júna 2015.

Stará zmluva: 
1. Babylonské zajatie
2. Aramejské časti Starej zmluvy

nová zmluva: 
Jakubov list a múdro slovná literatúra

Systematická teológia: 
1. Homosexualita z hľadiska kresťan-

ského
2. Mýtus alebo skutočnosť? Teologic-

ký výklad Písma svätého v modernej ma-
ďarčine 

religionistika a dejiny filozofie: 
Martýrstvo v moslimskej teológii

cirkevné dejiny: 
Komenského evangelická teologická

fakulta v Prahe a Reformovaná kresťan-
ská cirkev na Slovensku

praktická teológia: 
Homiletika apokalyptických biblic-

kých jednotiek

Dátum prijímacieho pohovoru: 24.
august 2015. 

*
Taktiež je možné prihlásiť sa na

rigorózne štúdium (Thdr.).  prihlásiť
sa je možné do 30. júna 2015. 

Stará zmluva:
Naratívny štýl v Starej zmluve 

nová zmluva: 
Úloha hymien v knihe Zjavenia Jána

Systematická teológia: 
1. Práca, hospodárska sila, peniaze a

finančná stabilita. 
2. Vedecká teológia a kresťanská viera

– protiklad alebo kontinuita

religionistika a dejiny filozofie: 
Náboženstvo a človek (homo religio-

sus)

cirkevné dejiny: 
Protireformácia a katolícka reštaurácia

v živote regiónu v druhej polovici 17.
storočia

praktická teológia: 
Identita duchovného

Dátum prijímacieho pohovoru: 24.
august 2015.
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V sobotu 16. mája 2015 sa okolo 100
detí z ondavsko-hornádskeho seniorátu
stretlo v areáli ZŠ v Bohdanovciach. 

Po úvodnom privítaní si poniektorí s
otvorenými ústami a úsmevom na tvári
vypočuli pieseň od skupiny Plán B z
Bidoviec pod názvom Róde. S týmto
menom sa stretli počas stretnutia  ešte
viackrát. Bola to totiž hlavná téma stret-
nutia na základe Sk 12,1–19. Deti sa
rozdelili na tri skupiny, aby si mohli vy-
počuť i zahrať uvedený príbeh prime-
rane ich veku. Niektorí si zahrali posta-
vu Herodesa, Jakuba i kata, ktorý Jakuba
sťal. Zaujímavou pre deti bola postava
Petra, ktorého (aj napriek modlitbám
kresťanov) dal Herodes zavrieť do vä-
zenia. Tí najmenší si vyskúšali takéto
väzenie vyrobiť. Chlapci si radi zahrali
vojakov a stráže, ktoré strážili Petra vo
väzení, z ktorého ho vyslobodil anjel.
Keď však Peter zaklopal na dvere, za
ktorými sa za neho modlili ľudia (deti
na stretnutí), Róde, tak trocha „pojaše-
né“ dievča, mu v tej radosti aj zabudla
otvoriť dvere. 

To, čo si z tohto príbehu mohli deti
zapamätať, bolo hlavne to, aby sme bo-
li vo svojich modlitbách vytrvalí, aby
sme sa modlili s vierou a aby sme sa
nevzdávali, keď nedostaneme to, čo
chceme, ale znova a znova prosili Pána
Boha o pomoc, tak ako to bolo v príbe-
hu o Petrovi.

Potom nasledovalo to, čo majú deti
veľmi rady. Vyskúšali si svoju vytrva-
losť, zdatnosť, rýchlosť, pamäť, ale aj

odvahu v jednotlivých disciplínach, kto-
ré veľmi dobre dopĺňali biblický prí-
beh. Deti rozdelené do 12 skupín sa
vybrali na jednotlivé stanovištia, aby
„zachránili Jakuba“, „boli prenasledo-
vané“,  „utiekli z väzenia“, „opásali sa
a obuli“, „zaklopali na dvere“ a podob-
ne. Poobede sa všetci posilnili chut-
ným guľášom a koláčmi, ktoré nachys-
tali domáci z Bohdanoviec. Priestor na
stretnutí bol vyhradený aj pre rodičov,

ktorí mohli počuť prednášku na tému:
výchova predškolákov.

Najväčšia vďaka za tento deň patrila
Pánu Bohu, ktorý sa postaral o počasie,
priestor, deti a samozrejme ochotných
ľudí, ktorí toto všetko zabezpečili a pri-
pravili. Pre nich bola veľkou odmenou
radosť a úsmev na tvárach detí a ohla-
sy, že prídu aj nabudúce.

Silvia Krajňáková

stretnutie detí a dorastu v bohdanovciach

Dňa  6.6.2015 za krásneho slnečného
počasia sa uskutočnilo seniorátne stret-
nutie detí a dorastencov v Stretave, kto-

ré organizoval misijný referát michalov-
ského seniorátu a Re-Mi-Dia n. o. Stret-
nutie otvoril seniorátny misijný referent
miroslav Kovaľ. V pekne upravených

priestoroch prírodného parku v Streta-
ve prebiehali aktivity a súťaže pre deti
a mládež. Detské viedla sestra Beáta

Kačkošová, doraste-
necké a mládežníc-
ke brat Miroslav Ko-
vaľ. Na obed bol do-
mácim zborom s pod-
porou Re-Mi-Die n.
o. pripravený výbor-
ný guľáš. Miestni ve-
riaci nám tiež napiek-
li vynikajúce zákusky
a koláče. Po závereč-
nom vyhodnotení a
modlitbe sme sa roz-
išli do svojich domo-
vov. Vďaka Bohu a

všetkým organizátorom za túto peknú
udalosť v Stretave. 

–jg–

stretnutie detí a dorastencov v stretave



Benefičný koncert. Dňa 26. apríla
sa v preplnenom komárňanskom kos-
tole uskutočnil benefičný koncert v po-
daní Jánosa Eleka Mészárosa v pros-
pech Domu Timóteus z dobrej vôle ko-
márňanského protestantského ženské-
ho spolku. Umelec vydal svedectvo o
svojej viere a o svojej oddanosti svoj-
mu národu.

ekumenická konferencia. Na sa-
mom začiatku mája sa v Josefstali ko-
nalo 10-denné vzdelávacie podujatie,
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia eu-
rópskych evanjelických, reformovaných
a ortodoxných cirkví – v prevažnej mie-
re duchovní, ale aj laickí spolupracov-
níci. Asi 4 desiatky účastníkov zastu-
povali 17 národov, a tak bol kurz cha-
rakteristický nielen denominačnou, ale
aj jazykovou rozdielnosťou. Našu cir-
kev zastupovala pridelená duchovná
z Košíc Noémi Bodnár a synodný rad-
ca pre zahraničné styky, Attila Pal-
csó.

Ďakovná bohoslužba. Dňa 10. mája
sa konala ďakovná bohoslužba v Poz-

be, na ktorej službu zvestovania Božie-
ho slova pri príležitosti 230. výročia
výstavby kostola vykonal biskup našej
cirkvi.

podujatia na Teológii. Dňa 11. mája
sa na Reformovanej teologickej fakulte
Univerzity Jánosa Selyeho konali dizer-
tačné skúšky a prebiehalo tiež zasad-
nutie Vedeckej rady. Na oboch poduja-
tiach sa zúčastnil aj biskup László Fa-
zekas. Dňa 12. mája sa pobožnosťou
László Fazekasa začala medzinárodná
konferencia organizovaná Katedrou sys-
tematickej teológie Reformovanej teo-
logickej fakulty Univerzity Jánosa Se-
lyeho program: Európskej únie gender
mainstreaming. 

epmSu. Na akademických dňoch
Európskej protestantskej slobodnej uni-
verzity v kúpeľoch Patince slúžil dňa
13. mája pobožnosťou biskup našej
cirkvi.

hostia z nemecka. V dňoch 16–17.
mája navštívila našu cirkev 11-členná
delegácia vestfálskej podpornej orga-
nizácie GAW, ktorú prijal generálny

kurátor Vince Fekete a biskup László
Fazekas. Hostia sa informovali o našej
cirkvi, prezreli si komárňanský Dom Ti-
móteus, ktorý podlieha rekonštrukcii,
podporovanej aj darmi tejto podpornej
organizácie.

Konferencia vo varadíne. Biskup a
generálny kurátor našej cirkvi sa v
dňoch 30–31. mája zúčastnili na konfe-
rencii vo Varadíne pod názvom Vyslo-
bodenie z „babylonského zajatia“ cirk-
vi – 1989, ktorá skúmala vplyv zmeny
politického a spoločenského systému
na cirkvi. Na konferencii prednášal sú-
časný biskup László Fazekas a Božie
slovo zvestoval emeritný biskup Géza
Erdélyi.
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Dňa 29. mája 2015 dotĺklo unave-
né srdiečko milovanej matky, sta-
rej matky, príbuznej a našej spolu-
sestry Zuzany hudákovej, rod. Jen-
číkovej, vdovy po zosnulom bratovi
farárovi, prvom seniorovi ondavsko-
hornádskeho seniorátu v rokoch
1994–1996, Michalovi hudákovi. Zu-
zana hudáková sa narodila 15. au-
gusta 1931 v Jenkovciach. svoj ži-
vot manželským zväzkom spojila s
neb. Michalom hudákom, kaplánom
v Jenkovciach, Pinkovciach, Záho-
re, neskôr farárom vo Vajkovciach,
Rozhanovciach a Beniakovciach.
Počas 48-ročnej obetavej služby
mu bola vernou spolupútničkou,
oporou v čase radosti, starostí, bô-
ľov aj v ťažkých rokoch. Vychovali
spolu tri dcéry: Martu, Danušku a
Gabrielu. Celá rodina je aj naďalej
aktívna v cirkevnej službe. Dcéra
Danuška je duchovná v rodnom
zbore svojho otca vo Veľkých Re-
vištiach; dcéra Gabriela je zborová
katechétka a zať Gabriel Papcún je
presbyter vo vajkovskom cirkev-
nom zbore. Vnuk Martin sabo, syn
prvorodenej dcéry Marty, vyštudo-
val teológiu; tiež pokračuje v šľa-
pajach svojho starého otca. 

správa o smrti našej zosnulej pri-
viedla do pohrebného zhromažde-
nia množstvo ľudí. V pondelok 1.
júna sme sa s ňou lúčili slnečnými
lúčmi zaliatom dni v dome smútku
vo Veľkých Revištiach. Okrem dcér,
zaťa, vnukov, vnučky a ďalších prí-
buzných sa so zosnulou prišli roz-
lúčiť duchovní michalovského a
ondavsko-hornádskeho seniorátu,
veriaci zo zborov Veľké Revištia,
Blatné Revištia, Blatná Polianka,
svätuš a známi z Vajkoviec, Jenko-
viec a sobraniec. Zvesťou slova Bo-
žieho poslúžila seniorka michalov-
ského seniorátu Erika Dékányová,
ktorá na základe slov 2tim 1,9–10
vyslovila presvedčenie, že náš ľud-
ský život sa nekončí v slepej ulič-
ke smrti. Na konci našej životnej
cesty nie je priepasť, z ktorej už
nieto vyslobodenia a záchrany. tá-
to priepasť tu síce bola, ale od chví-
le Kristovho vzkriesenia bola táto
priepasť smrti preklenutá. smrť
stratila svoju moc. Povedané slo-
vami textu: „Ježiš Kristus zahladil
smrť a vyviedol na svetlo nesmrteľ-
nosť.“ telesné pozostatky zosnu-
lej Zuzany hudákovej boli uložené
na veľkorevišťskom cintoríne, pri-
čom nad hrobom zazneli slová po-
tešenia a nádeje z 1Kor 15. Ježiš
Kristus je náš život. 

erika dékányová

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

zuzana  hudáKOvá
(1931–2015)


