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V  JežišoVeJ  žiVot  zachraňuJúceJ  sieti
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,19 b).
Začali sme nový občiansky rok. Je to časový úsek vtes-

naný do večnosti Bohom stvoreného sveta, čas nášho pozem-
ského života medzi naším narodením a smrťou. Ale práve to
ho robí nanajvýš dôležitým, neopakovateľným a zároveň
krásnym a plným zodpovednosti. Znamená to, že nie je jed-
no, ako ho prežijeme, aké rozhodnutia prijmeme, akým ži-
votným príkladom budeme ukazovať cestu iným. Toto všet-
ko ovplyvňuje aj našu prípravu na večnosť. Pán Boh každé-
mu prisľúbil a v Ježišovi Kristovi aj pripravil večný život. 

K
eď Ježiš hovoril svojim učeníkom o konci sveta
a o udalostiach, ktoré mu budú predchádzať, po-
vedal im: „...kto vytrvá do konca, bude spasený“

(Mt 24,13). Z textových súvislostí je pre nás zrejmé, že táto
vytrvalosť sa vzťahuje na nasledovanie Ježiša, ktorý k náš-
mu ľudskému pokoleniu prišiel s možnosťou spásy človeka
a so zvesťou večného života. Práve preto toto evanjelium nie
je možné ohraničiť,
nie je možné ho roz-
riediť, zmeniť, pri-
vlastniť si, a preto nie
je ani možné vyma-
zať ho z nášho ľud-
ského vedomia. Mu-
sí byť v centre nášho
života – nech už ide
o kohokoľvek, o aký-
koľvek ľud či národ,
o príslušníka ktoré-
hokoľvek nábožen-
stva na tomto svete.
Aj preto Ježiš hovo-
rí veľmi jednoznač-
ne a zároveň veľmi
tvrdo o obrátení, ba robí svoje povolanie neodmietnuteľným:
„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4,19b).

Táto výzva k Jeho nasledovaniu, zároveň k ohlasovaniu
evanjelia a k získavaniu ľudí je platná aj vtedy, keď v našom
svete vidíme mnoho protichodných procesov. Čoraz silnejšia
je snaha – ešte aj v cirkvách –, aby sa zlegalizovali ľudské
predstavy v súvislosti s právami človeka, jeho hodnotovým

systémom, jeho túžbami a uspokojením jeho žiadostí. Kto sa
v takýchto oblastiach chce vyhnúť konfliktom, dá sa zapriah-
nuť do jarma, ktorého jednoznačnou charakteristickou črtou
je bezbrehé uplatňovanie tolerancie, prevládajúcej nad záko-
nom.

Ale nasledovanie Krista, „lovenie ľudí“ prináša so sebou
veľa konfliktov. Boží zákon bol naplnený Ježišom – vrátil mu
skutočnú váhu a význam, keď ho v Kázni na vrchu rad za ra-
dom rozoberá a vysvetľuje, čo bolo povedané a aké učenie k
tomu uvádza On sám. 

Predkovia chceli uľahčenie spod tlaku Zákona, napríklad
v oblasti manželstva, posudzovania ľudského života, v súvis-
losti s preukazovaním obetí Bohu a s prežívaním lásky. Ježiš
však poukazuje na pôvodnú Božiu vôľu, teda na to, že prvora-
dou úlohou človeka je láska k Bohu, z ktorej jednoznačne vy-
plýva úcta k Jeho Zákonom a ich do-držiavanie; potom láska
k blížnemu, teda pozdvihnutie nášho blížneho k nám. 

Toto má všeobec-
nú platnosť, hocako
sa budeme snažiť
zmenu nášho posto-
ja pripísať našim
podmienkam, zme-
nám prebiehajúcim
vo svete alebo vytvá-
raniu verejnej mien-
ky. 

V
idiac teda
v ý z v y ,
k t o r ý m

(popri všetkých na-
šich osobných ve-
ciach) budeme mu-
sieť v tomto roku če-

liť – či už je to otázka pohlavia, ktoré človek dostal od Boha
pri stvorení, uzatváranie manželstiev partnermi rovnakého
pohlavia, otázka migrantov a ich náboženstva – každému s lás-
kou odporúčame evanjelium, vzhľadom na pohlavie, rasu, ná-
rod, jazyk a náboženstvo. Pridŕžajme sa teda siete, ktorú sme
dostali od Ježiša, čistého evanjelia, ktoré môže zachovať nás
aj iných pre život a pre večný život.                László Fazekas



Úmyselne som si ponechal predmet
modlitby, pokým som nepovedal niečo o
náklonnostiach srdca ku Kristu, lebo nič
sa nezmení viacej než naše modlitby, keď
skutočne túžime po Kristovi.

Keď je Kristus predmet nášho srdca, cí-
time prekážky a ťažkosti, a potrebu mod-
litby chápeme celkom inakšie než človek,
ktorý nemá Krista ako svoj predmet. Nik-
dy nebol na zemi človek, ktorý bol tak ne-
prestajne v duchu modlitby ako požehna-
ný Pán, lebo nikdy nebolo takého, ktorého
srdce bolo tak oddané Bohu. Bola to práve
znamenitosť Jeho oddanosti Bohu, ktorá

Ho urobila úplne závislým – ktorá Ho uro-
bila takým vynikajúcim MUŽOM modlit-
by. Čím viac sú naše srdcia upriamené na
Krista v sláve, tým viac sme oddaní Jeho
záujmom tu na zemi a tým viac pociťuje-
me svoju slabosť a závislosť. Cítime, že
všetko tu na zemi je proti nám. Uvedomu-
jeme si opozíciu dookola a vo vnútri a stá-
vame sa viac a viac ľuďmi modlitby. Mys-
lím si, že budete so mnou súhlasiť, že apoš-
tol Pavel predstihol všetkých iných svätých
v oddanosti ku Kristu, a nikdy tu nebol člo-

vek, ktorý by bol tak preniknutý duchom
modlitby. Som si istý, že keď sú naše srd-
cia upriamené na Krista v sláve, výsledok
bude, že budeme veľa na kolenách.

Dovoľte mi povedať niekoľko praktic-
kých slov o vašich modlitbách. Nezvykni-
te si jednoducho odriekať svoje modlit-
by. Kresťanstvo je vážnym varovaním, že
naše srdcia majú sklon klesnúť do ustále-
ných náboženských foriem. Je to veľká
strata pre dušu, keď si zvykneme opako-
vať na modlitbe každý deň tie isté slová.
To vôbec nie je skutočná modlitba. Číta-
me: „Vo všetkom v modlitbe a prosbe s pre-

javmi vďaky predkladajte svoje žiadosti
Bohu“ (Fil 4,6). Ako to môžeš robiť, keď
používaš deň čo deň, týždeň čo týždeň tie
isté slová? Veď dnešný deň nie je ako vče-
rajší a zajtrajší deň nebude ako dnešný.
Ak si skutočne s Bohom, potom budeš
vnímať nové potreby každého dňa. Boh má
radosť, keď Mu dôverujeme so zreteľom
na každú potrebu a starosť. Pestujme pre-
to detskú dôveru a detskú prostotu, keď k
Nemu prichádzame v modlitbe. Prines
krušné okolnosti dneška a očakávané ťaž-

kosti a bezradnosti zajtrajška požehnané-
mu Bohu, ktorý ti vraví, aby si na Neho
uvrhol všetky svoje starosti, „lebo on sa
stará o vás“ (1Pt 5,7). 

Buď prostý, vzdaj sa dlhého úvodu, ne-
pokladaj za potrebné citovať tucet miest
Písma. Pros, ako by prosilo dieťa svojich
rodičov, ktoré je v núdzi a má dôveru. Ak
smiem povedať praktické slovo o modli-
tebnom zhromaždení, povedal by som to-
to: Nemyslím si, že nejaký brat by mal
mať účasť na modlitbe, keď nemá nejakú
presnú žiadosť, ktorú by predložil. Bol
som v modlitebných zhromaždeniach, kde
som mal pocit, ako keby bratia začali bez
toho, že by mali pred sebou jednu jedinú
vec, za ktorú by sa modlili, a rečnili o kaž-
dom predmete, ktorý im prišiel na myseľ.
Môže to byť užitočné náboženské cviče-
nie, určite to však nie je modlitba.

Keď sme potom skutočne upriamení na
Krista, ako som už povedal, hlbšie si uve-
domujeme svoju závislosť, lebo naša vie-
ra spája slávu Jeho mena so všetkým v
našom dennom živote a uvedomujeme si,
že len keď sme zachovávaní božskou mo-
cou, môžeme byť tu na zemi pre Neho.
Taký má mnohé cvičenia, ktoré nemajú
iní, menej oddaní, lenže on zakúša často
hlbokú blaženosť spoločenstva s Bohom,
kým tí druhí žijú a kráčajú „podľa,člove-
ka“ (Kor 3,3). Čím viac je tvoje srdce
upriamené na Krista, tým viac ťa bude
charakterizovať pokora a závislosť, vyjad-
rená v dennej modlitbe.

(c. a. coates)

Pred tvárou
hospodina

Pane Ježiši Kriste, prichádzam k

Tebe v úplnej chudobe, prichádzam

k Tebe ako najväčší žobrák a vyz-

návam Ti, že nemám nič iba to, čo si

mi Ty dal. Daj mi z plnosti svojho bo-

hatstva. Daj mi, čoho mi najviac tre-

ba: milosť nad milosť. Odním odo

mňa všetko, čo pri mne nemá byť,

aby si mi mohol dať, čo máš pre mňa

pripravené. Odstráň moju vlastnú

múdrosť, aby som sa na ňu nespo-

liehal. Odstráň všetku moju samo-

spravodlivosť a všetku moju vlastnú

silu, a ukáž mi, že bez Teba nemô-

žem urobiť nič. Daj mi záľubu v Tvo-

jom slove, daj mi Ducha modlitby,

daj mi vytrvalosti, daj mi lásku k Bo-

hu a k bližným a daj, aby som vždy

mal pokorné a čisté srdce. Daj, aby

som pred Tebou vždy stál ako chu-

dobný, ktorému sa dostáva toho,

čo Ty dávaš. Amen.
Georg conrad rieger
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Niečo sa končí,
niečo začína...
Kedy sa končí ľudská vina?
Môže to vyvolať úsmev, či smiech,
no nikdy nekončí sa ľudský hriech.
Je ako priepasť bezodná...
hriech, ten hranice, žiaľ, nepozná.
I keď...
Niečo sa končí, niečo začína...
iba milosťou končí sa vina.

Denná modlitba

Oľga Szélesová

Na hranici roka

„Rob to, čo dokážeš a modli
sa za to, čo nedokážeš – a
Boh dá, aby si to dokázal“

(Augustín).
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Latinské príslovie tvrdí, že priateľ je
najväčším životným pokladom. Sokra-
tes ironicky poznamenával: „Je divné,
že ľudia vždy dokážu odpovedať na otáz-
ku, koľko oviec je v ich stáde, ale nedo-
kážu povedať počet svojich priateľov.“
„Priateľstvo, životný poklad, vrchol člo-
večenstva! Delíš život na polovicu, a
predsa ho o polovicu zväčšuješ“ – hovo-
rí Kazimierz Brodzinski.

Prizrieme sa textom, ktoré hovoria o
priateľstve. Sú to veľmi mocné, význam-
né texty a budú nám rozširovať horizont
týkajúci sa priateľstva. 

„Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu,
pretože ho miloval ako samého seba. Jo-
natán vyzliekol zo seba plášť a dal ho
Dávidovi, podobne i svoj výstroj: meč,
luk a opasok“ (1Sam 18,3–4). Na inom
mieste je napísané, že Jonatán miloval
Dávida viac ako ženu. 

Možno, že dnes je problém ukázať
svetu pravé priateľstvo, lebo vás obvi-
nia, alebo vás budú upodozrievať, že ste
ináč orientovaní. Nedajme sa zabloko-
vať! Choďme svojou cestou! Budujme
priateľstvá, lebo je to vzácny poklad. Tá
zmluva čosi obsahovala. Bola o priateľ-
stve. Jonatán dal Dávidovi všetko. Byť
pred priateľom bezbranný, je o priateľ-
stve. 

Priateľ hovorí priateľovi: Pred tebou
sa môžem vyzliecť. Priateľovi môžeš uká-
zať všetko. Jemu máš ukázať všetko,
vyzliecť sa akoby donaha. Pred ním mô-
žeš ukázať to, aký si. Môžeš mu pove-
dať: Pred tebou nemám čo skrývať, lebo
ty ma môžeš poznať takého, aký som.
Vydať sa mu, keď mu dáš svoju zbraň.
Tým mu môžeš povedať: Toto je moja
zbraň. Ty poznáš moju zbraň. Máš ju v
ruke. Môžeš ma obrániť, lebo som bez-
branný, ale môžeš ma aj zasiahnuť. Poz-
náš moje slabiny.

Pred svetom čosi skrývaš. Zahalíš to,
aby to nebolo vidno. Máš možno neja-
ký defekt, ale pred priateľom, keď sa
pred ním vyzlečieš, sú tvoje defekty
jemu vydané. Priateľ vie o mojich de-
fektoch. Má v ruke moju zbraň. Môže
ma chrániť a verný priateľ to robí. On
ma bude chrániť, aj mojou zbraňou bu-
de bojovať za mňa. Môže ma aj zraniť.
Rana od priateľa je najhroznejšia, aká
môže existovať. Jonatán robí gesto: pri-
krýva Dávida. Priateľstvo je o tom, že
ty prikryješ priateľa, budeš ho chrániť.
Ak niekto o ňom zle hovorí, prikryješ
ho. Priateľ nikdy nehovorí zle o priate-
ľovi. Kríza v priateľstve môže nastať

vtedy, keď odhalíš, že tvoj priateľ zly-
hal. Ale práve vtedy zostať verne pri
ňom a prikryť to, aby nebolo o ňom zle
hovorené, to robí priateľ. To nás učí Jo-
natán, keď hľadí na svojho priateľa Dá-
vida.

Ďalší text je z knihy Rút. Ale Rút od-
povedala: „Nenúť ma, aby som ťa opus-
tila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek
pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš
bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bu-
de mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím
Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i
ja a tam budem pochovaná! Nech ma
Hospodin prísne potresce, ako chce, ak
by ma od teba odlúčilo niečo iné než
smrť. Keď Noémi videla, že Rút je pev-
ne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu
naliehať“ (Rút 1,16–18). Tento text uka-
zuje na priateľstvo. V tomto prípade sa
jedná o dve ženy – nevesta a svokra a
priateľstvo medzi nimi. Funguje to.
Svokra hovorí svojim nevestám, má
ich dve: Tak už choďte domov. Zariaď-
te si svoje životy. Ja už som stará, už vám

nedám syna, aby ste si ho zobrali. Zo
mňa už nič. Idem domov do svojej vlas-
ti a vy ste cudzinky, máte svoju krajinu,
svoju vlasť. Ste mladé, máte to pred se-
bou. Jedna odchádza. Hovorí svojej
svokre: Bye-bye. Druhá sa jej chytí a
hovorí jej: „Kamkoľvek pôjdeš ty, ta
pôjdem i ja“. Všade, kde pôjdem ja, pôj-
deš aj ty? Naozaj všade? Rút odpovedá
Noémi: Áno, všade. Kde sa zastavíš ty,
budem stáť aj ja. Kde zomrieš ty, tam
zomriem aj ja a tam budem aj pocho-
vaná vedľa teba.

Priateľstvo je predovšetkým rozhod-
nutie. To nemusí byť o citoch. Je to o
čomsi príjemnom, ale je to predovšet-
kým rozhodnutie: Toto je môj priateľ.
Je to rozhodnutie, ktoré ukazuje na ver-
nosť. Práve vtedy, keď priateľ možno
potrebuje pomoc, keď sa zmieta v pro-
bléme, keď ťa možno nechá. Je to o
rozhodnutí: Aj keď ti je teraz ťažko, že
nemôžeme byť spolu, môžeš so mnou po-
čítať. Ty si môj priateľ. Ja ťa nenechám.
Bytie s druhým lebo mám z toho profit,
vôbec nemožno nazvať priateľstvom.

Boh voviedol Abraháma do extrém-
nych situácií, ale on uveril, že Boh je
verný, že ho nenechá, že bude s ním a
Boh ho nazval svojím priateľom. Boh
hovorí: Áno, tak sa správa môj priateľ.
Boh sa k nám chce priblížiť ako náš pria-
teľ. Predstav si Ho, že prichádza k tebe
a pripomína ti slová, ktoré ti dal kedy-
si, keď si možno zápasil, bojoval, začí-
nal niečo, keď si robil rozhodnutia, keď
ti bolo ťažko. Predstav si, že sa k tebe
približuje Kristus sám a chce, aby si tie

slová nanovo zachytil. On ti povedal:
Ja ťa uzdravím. Pomôžem ti. Budem s
tebou. Dvihnem a prevediem ťa. Dám
ti svetlo. Vložím do tvojej duše pokoj.
Dýchnem na tvojich nepriateľov a zaže-
niem zlého. Postarám sa o tvoju peňa-
ženku. Povediem tvoj život. Ukážem ti
cestu. Zachyť tie slová, pripomeň si ich,
alebo dovoľ, aby ti ich Kristus pripo-
menul. Chce ti hovoriť: Ty si môj pria-
teľ, keď chytáš ten prísľub, ktorý som ti
dal, keď mu veríš, keď sa ho držíš.

Ján semjan

Priateľstvo je predovšetkým rozhodnutie
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Vytrvalosť je nám známa z bežného živo-
ta. K nej nás nabádajú rodičia, vychováva-
telia, zamestnávatelia. Dnes sa už vytrva-
losť cení čoraz viac, vyžaduje si obetavosť,
zodpovednosť a pripravenosť. Vytrvalosť
má v sebe význam cieľa. Je to trvalé pres-
vedčenie, ktoré nik a nič nemôže zobrať.
Kalvín ju videl v modlitbe veriaceho člo-
veka ako neustálu oddanosť Bohu.

My, ľudia, sme schopní klásť podmien-
ky komukoľvek. Predsa nám sa musí vyho-
vieť a my sme tí, ktorým sa má dať. To,
čo si podľa Kalvína máme uvedomiť, je
pre nás skoro nemožné. Žijeme pod ťar-
chou okolností a z nich k Bohu aj modli-
tebne voláme. Dokonca i presvedčený ate-
ista sa dokáže sem-tam modliť pod tiažou
prežívaného. Musíme našu vôľu podria-

ďovať vyššej vôli Božej! Ale aké ťažké to
pre nás býva. Zväčša sa nechceme plne
podriadiť. Túžime po nezávislosti a seba-
záchove. Podľa Kalvína je modlitba Páno-
va aj naším učením, ak sa ju modlíme,
zároveň sa z nej učíme. Slová modlitby
Pánovej sú Božou múdrosťou a my ju
získavame počas celého života. Povedané
i tak, že kto sa nemodlieva, je nerozum-
ný. Nechce sa dať učiť Bohom. Netúži po
vzťahu, v ktorom je vyšší princíp. Naša
vôľa je nám „svätá“ a nemáme eminent-
ný záujem na presadzovaní sa vôle Božej.
Ťažko je nám ju celkom prijať. 

„Ak budú naše srdcia k tejto poslušnos-
ti povoľné a ak sa dáme viesť chcením Bo-
žej prozreteľnosti, ľahko sa naučíme vytr-
valosti na modlitbách a trpezlivému oča-
kávaniu na Hospodina. Odložiac svoje
priania na hodinu, ktorú On určil svojou
vôľou. Sme si totiž istí tým, že nám je vždy
blízky, i keď sa nám nezjavuje, a že časom
nám ozrejmí, že nebýval hluchý k našim
modlitbám, hoci sa nám ľuďom zdalo, že
nimi pohrdol.“ 

Naše srdcia sú dôležitým nástrojom v
rukách Božích, poznáme už z Písma vola-
nie, aby ľudské srdcia neboli kamenné, ale
mäsité. V srdci je ubytovávaná múdrosť,
ktorá ho môže nakloniť k Bohu. Tak sa
nadobúda väčšia vytrvalosť založená na
trpezlivom čakaní. 

Od Kalvína prijmime biblickú pravdu o
Božej blízkosti. Aj prísny Kalvín tvrdí, že
Boh je nám bližšie, akoby sme čakali. V
modlitbách na to dbajme a nerúhajme sa
v našich myšlienkach. Naopak, oceňujme
to v rastúcej poslušnosti srdca. Jeho slovo
nás utvrdzuje v tom, že všetko má svoj čas.
Boh načasuje všetko dôkladnejšie, ako to
dokážeme my sami. Nedokážeme úplne
všetko zohľadniť, všetko zapracovať do na-
šich očakávaní. Náš Boh je živý, nie je
modla, ktorá má síce uši, ale nepočuje.

Nestvorila Ho ľudská ruka. Nebuďme nik-
dy sklamaní, ak sa deje Jeho vôľa. Raz Mu
budeme za všetko ďakovať, keď sa nám
odkryje celé Jeho požehnanie. „A keby na-
še zmysly po dlhom čakaní nevnímali vô-
bec žiadny prospech modlitby a nemohli
okúsiť jej plody, predsa nám naša viera
dosvedčí to, čo sa vymkne našim zmyslom,
že sa nám dostalo všetkého, čo nám bolo
prospešné. I stane sa, že v chudobe bude-
me mať hojnosť a v žiali útechu.“ 

Dobre vieme, že často nás klame poku-
šiteľ. Zasieva strach a podnecuje našu
vzburu proti Bohu. Chýba nám tá vytrva-

losť. Hoci sa mnohé javí inak, keď si pro-
síme chlieb, nedostávame kameň. Nemu-
síme hneď v okamihu rozpoznať výsledok,
Boží zásah, Jeho ruku s nami. Napriek
tomu našou vytrvalosťou objavujme Bo-
žiu lásku k nám, ktorá má vždy náskok
pred každým zlom. Je mocnejšia nad naše
pochopenie a nepochopenie, vo všetkom
len a len prospeje. Ona sa stáva realitou
našich dní, burcujúcou zložkou našich den-
ných zápasov. 

„Keby nám všetko napokon zlyhalo, nik-
dy nás zaiste neopustí Boh, pretože nemô-
že sklamať očakávania a trpezlivosť svo-
jich. On jediný nám postačí namiesto všet-
kého, pretože v sebe obsahuje všetky dob-
ré hodnoty, ktoré nám ešte zjaví v čase,
ktorý sa blíži.“ Tu čítame nádhernú Kal-
vínovu myšlienku, ktorá sa môže stať dra-
hokamom v našom srdci. Aj keď príde
bolesť, obmedzenia, úzkosti, nepredvída-
né ťažkosti, Boh nás neklame a nesklame.
Zmeňme v tomto vedomí pohľad na nás
samých a na všetko okolo. Dostatočne je
prítomný v každodenných daroch pre člo-
veka, pre ľudstvo. 

Nie si ešte vytrvalý v modlitbe? Zdráhaš
sa viac a viac dôverovať Bohu? Môže sa to
už dnes zásadne a nadobro zmeniť! Modli-
me sa denne a vytrvalo za to, aby sme poz-
nali a vždy prijali Božiu vôľu ako svoje
najlepšie dobro. Kalvín napísal: „On jedi-
ný nám postačí“.           Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXIV.)
O vytrvalosti v modlitbe

Zimná večera
Cez okno sniežik nazerá,
na stole vonia večera.
Otec, matka, deti k stolu sadajú,
na dobrodenia sa v modlitbu dajú!

„Vďaka
za ten deň požehnaný,
v ňom zdravia nadostač,
aj zajtra nám ho, Pane,
dostatok nadeliť ráč.
Za chlieb každodenný, 
a hriech odpustený.
Že chrániš pred pokušiteľom
a obeť priniesol si telom,
by dobre bolo na zemi
a raz sme boli spasení...“

Nuž bdi nad nimi – v  túto noc,
veď Tvoja je nad zlými moc.
Nech táto rodinka, čo ide spať,
ráno Ti mohla opäť ďakovať.

oľga szélesová

„Musíme si už konečne dobre
uvedomiť, že nemôžeme chcieť
Boha viazať k určitým okolnos-
tiam. Práve modlitba Pánova
nás učí, že je nemožné Bohu
určovať zákony alebo vnucovať
podmienky. Veď skôr, než zač-
neme v modlitbe prosiť, hovorí-
me: »Buď vôľa Tvoja«. Tým už
svoju vôľu podriaďujeme Jeho
vôli, takže je akoby osedlaná a
uzdou skrotená, aby sa neod-
vážila podriadiť si a podmaniť
Boha.“ 
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synodná rada reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na slovensku na svo-
jom 7. zasadnutí, ktoré sa konalo 5.
decembra 2015 v rimavskej sobote,
prijala nasledovné uznesenia verej-
ného záujmu.

– Jednohlasne schválila rokovací po-
riadok doplnený o nové body rokovania.
Synodná rada sa bude splnením uznese-
nia ZS-23/2014, ako aj kontrolou úhrady
platieb do Všeobecného fondu zaoberať
na mimoriadnom zasadnutí, ktoré je zvo-
lané na 16. januára 2016 do Rimavskej
Soboty. 

– Schválila obsah zápisnice zo svojho
6. zasadnutia.

– Schválila návrh synodného radcu Lo-
ránta Rákosa vzhľadom na zmenu záko-
na č. 1/2005 o duchovenskej službe a
predostrie ho právnej komisii. 

– V súlade s uznesením Synody ZS-
9/2013 neziskovú organizáciu Carmel
centrum n. o. zo Sečoviec uznáva ako cir-
kevnú organizáciu. 

– Žiadosť o príspevok Reformovaného
cirkevného zboru Sečovce zamieta a upo-
zorňuje cirkevný zbor, že Carmel cent-
rum n. o. má možnosť na jar požiadať o
príspevok z rámca na budovanie cirkvi
Všeobecného fondu. 

– Brala na vedomie pripomienky vzne-
sené pri vizitáciách zo strany cirkevných
zborov Košice-Barca, Bohdanovce, Slo-
venský cirkevný zbor Košice a Vajkov-
ce. 

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu Juraj Brecko s účinnosťou od 18.
septembra 2015 za zastupujúceho du-
chovného do Reformovaného cirkevné-
ho zboru Hraň vymenoval duchovného
Dušana Brnu.

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu Juraj Brecko s účinnosťou od 13.
septembra 2015 za zastupujúcu duchov-
nú v Reformovanom cirkevnom zbore
Hrčeľ vymenoval duchovnú z Nižného
Žipova Annu Hisemovú.

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu Juraj Brecko s účinnosťou od 13.
septembra 2015 za zastupujúcu duchov-
nú do Reformovaného cirkevného zboru
Lastovce vymenoval duchovnú z Nižné-
ho Žipova Annu Hisemovú.

– Pridelila Krisztiánovi Tóthovi štatút
kandidáta na duchovného. 

– Brala na vedomie, že v súlade s § 31.
zákona č. 4/2011 o právnom postavení a
združovaní cirkevných zborov združený

matkocirkevný zbor Sečovce-Milhostov
dňa 23. novembra 2015 zanikol, a tým
zanikol aj štatút zvoleného duchovného
Miroslava Kovaľa. Synodná rada dotknu-
tým dvom cirkevným zborom navrhuje,
aby uprázdnené duchovenské stanice svo-
jich cirkevných zborov obsadili v zmys-
le právnych predpisov našej cirkvi. 

– Schválila z rámca na budovanie cirk-
vi Všeobecného fondu jednorazovú pod-
poru vo výške 1500 eur pre Ústredie dia-
konie Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku za účelom zriadenia chrá-
nenej dielne. Podmienkou poskytnutia pô-
žičky je, že chránená dielňa bude zria-
dená v cirkevnej budove. Podporu je mož-
né použiť do 31. januára 2016.

– Brala na vedomie, že seniorátne val-
né zhromaždenie Bratislavského refor-
movaného seniorátu schválilo erb senio-
rátu.

– Brala na vedomie, že seniorátne val-
né zhromaždenie Bratislavského refor-
movaného seniorátu na území svojej pô-
sobnosti uznalo za oficiálnu učebnicu
náboženstva, pripravenú a vydanú Ma-
ďarským reformovaným pedagogickým
inštitútom a k nej prislúchajúce pracov-
né zošity.

– Biskup László Fazekas informoval o
Okrúhlom stole 2015, ktorý sa konal v
dňoch 19–21. októbra 2015 v obci Svätý
Peter. Vedenie našej cirkvi, ako aj vedú-
ci jednotlivých pracovných oblastí roko-
vali so zástupcami západných podpor-
ných organizácií a cirkví. Synodná rada
poverila synodného radcu Attilu Palcsó,
aby sa, využijúc ponuky z Okrúhleho sto-
la, postaral o to, aby jednotlivé oblasti
služby pripravili svoje nároky na pod-
poru. 

– Reformovaný cirkevný zbor Želie-
zovce v liste zo dňa 18. októbra 2015 po-
žiadal Synodnú radu o poskytnutie pô-
žičky vo výške 10 000 eur za účelom
prerobenia kostola a fary na cirkevno-
zborové centrum. Synodná rada schvaľu-
je poskytnutie pôžičky vo výške 10 000
eur pre Reformovaný cirkevný zbor Že-
liezovce. Termín splatnosti pôžičky je 31.
december 2020. Úrok na vyrovnanie in-
flácie stanovuje Synodná rada na 4,5 %.
Pôžičku je možné využiť výlučne na pre-
robenie kostola a fary. 

– Schválila kalendár termínov zasad-
nutí Synody, Synodnej rady a Predsed-
níctva synody na rok 2016.

– Synodná rada hlásenie o zamestnan-
coch na polovičný pracovný úväzok bra-
la na vedomie a súčasne sa uznášala o

tom, že synodní radcovia sú povinní zú-
častňovať sa na zasadnutiach Synodnej
rady a Synody. Synodná rada žiada senio-
rov, aby do 31. januára 2016 zostavili
menný zoznam duchovných, ktorí popri
cirkevnozborovej službe vykonávajú aj
inú službu na seniorátnej alebo generál-
nocirkevnej úrovni naviac (spolu s uve-
dením služieb naviac).

– Povolila Reformovanému cirkevné-
mu zboru Komárno vyhlásenie celocir-
kevnej zbierky za účelom rekonštrukcie
niekdajšieho Domu Timóteus.

– Biskup László Fazekas informoval
o zasadnutí Predsedníctva Generálneho
konventu, ktoré sa konalo v dňoch 10–11.
novembra 2015 v Balatonfüred. Témou
zasadnutia Predsedníctva Generálneho
konventu bola oslava 500. výročia refor-
mácie, ako aj sled udalostí v rokoch Kal-
vína. Na rok reformácie by radi schváli-
li ústredné logo, ktoré by sa používalo v
súvislosti s rokom reformácie. Generál-
ny konvent pripravuje spoločnú publi-
káciu o miestach reformácie. Generálny
konvent by rád vydal spoločnú pamätnú
knihu, v ktorej by sa predstavitelia refor-
movanej inteligencie vyjadrovali v súvis-
losti s reformáciou. Synodná rada žiada
Teologický inštitút J. Calvina, aby zosta-
vil zoznam, ktorý bude obsahovať mies-
ta, ktoré možno považovať za pamätné
miesta reformácie, resp. aby podal návrh
na ľudí z oblasti umenia z našej cirkvi,
ktorí sú osloviteľní v súvislosti s refor-
máciou na napísanie jednej strany do pa-
mätnej knihy, ktorá je pripravovaná Ge-
nerálnym konventom.

– Zástupca biskupa Róbert Géresi in-
formoval členov Synodnej rady o využi-
tí podpory pre Podkarpatsko. V súčasnos-
ti je zo zbierky na účte Ústredia diakonie
suma 26 708,71 eur, ktorá ešte nebola
využitá. Synodná rada ďakuje riaditeľke
Ústredia diakonie Henriete Ibos a zás-
tupcovi biskupa Róbertovi Géresimu za
ich námahu pri dopravení podpory do
cieľa. Synodná rada sa uznáša o tom, že
zo zvyšnej sumy si aj naďalej želá finan-
covať prevádzkovanie dobre fungujúcich
vývarovní v Podkarpatsku, a ako doplnok
chce tiež podporiť prípravu potravino-
vých balíčkov pre rodiny. Synodná rada
obežníkom osloví cirkevné zbory a vyz-
ve ich k pokračovaniu zbierky. Zabezpe-
čením odbornej stránky obežníka pove-
rila Henrietu Ibos a Róberta Géresiho,
vydaním obežníka poverila biskupa a
generálneho kurátora.

ZO  7.  ZAsAdnutiA  synOdnej  RAdy



28. novembra 2015 sa uskutočnilo
stretnutie konfirmandov ondavsko-
hornádskeho reformovaného seniorá-
tu, ktoré sa konalo v reformovanom
kostole v Kyste.

V kostole našich konfirmandov aj ostat-
ných hostí privítal brat levita Jaroslav Gé-
ci, ktorý slúži v tomto zbore. Pozdravil nás
aj brat senior Juraj Brecko. Bohoslužbu
v kostole mal brat farár Dušan Brna, na
výklad mu poslúžil Žalm 24, kde pripo-

mínal, aká je veľká a nekonečná moc Hos-
podina. Zároveň nadväzoval na blížiaci sa
adventný čas – čas príchodu Spasiteľa, kto-
rý príde v moci a sláve. Po bohoslužbe sa
všetci prítomní premiestnili do kultúrne-
ho domu, kde program moderovala sestra
farárka Marianna sláviková. Spievali sa
chválospevy na oslavu nášho Pána, ktoré
na gitare hral brat levita Jaroslav Géci.
Brat kaplán Pavol Jašo sa zameral na ob-
čerstvenie našej duše, keď prečítal slovo
Božie z 2Sam 7,1–17, pri výklade rozo-

beral slovo horlivosť. Poukázal na príliš-
nú horlivosť, ktorá nemusí byť vždy na
úžitok. O krátke slovo sa podelila aj sest-
ra kaplánka ester Perešová, (prečítala
Žalm 130), a vysvetlila všetkým tam prí-
tomným, aby nerobili veci na svoju slávu,
ale na slávu nášho Pána Boha. Na záver
sa spievali piesne oslavujúce nášho Pána.
Tému uzatvoril modlitbou brat farár Mi-
roslav Kovaľ. Naši dorastenci si zahrali
spoločné hry. Ďakujeme všetkým veria-
cim v zbore, ako aj tým, ktorí sa podieľali
na príprave tohto stretnutia, ako aj na prí-
prave pohostenia a poskytnutých priesto-
rov v kultúrnom dome.

Denisa sabová–Dušan Brna
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O Stretnutie konfirmandov v Kyste
Aby sme nerobili veci na svoju slávu

Dňa 6. decembra popoludní sme sa
zišli v reformovanom kostole v Mi-
chalovciach pri príležitosti, ktorá je
zvlášť pre slovenské senioráty, ale aj
pre všetkých veriacich v diaspórach i
celej našej cirkvi veľmi významná.

Po úvodnej modlitbe miestneho
duchovného Juraja Gajdošociho sa ujal
slova zástupca biskupa pre slovenské
zbory Ján semjan. Prítomným oznámil
radostnú správu: RKC na Slovensku pri-
pravila a vydala útlu knižôčku od autora
Jána Janovčíka, farára na dôchodku, s
titulom Vyznania viery. Ako uviedol vo
svojom príhovore, nie je častá príleži-
tosť, aby sa vydávali takéto knihy, je ich
málo a preto je táto udalosť pre nás všet-
kých veľmi vzácna a je rád, že ho Synoda
poverila uviesť ju
ako nástroj evan-
jelizácie do živo-
ta. 

A načo sa tre-
ba sústrediť pri
uvedení tejto kni-
hy? Je dobré, sú-
strediť sa na slo-
vo, ako ho číta-
me v evanjeliu:
„Na počiatku bo-
lo Slovo, to Slo-
vo bolo u Boha a
to Slovo bol Boh“.
„A Slovo sa sta-
lo telom a prebý-
valo medzi nami“ (Jn 1,1–2.14). A teraz
môžeme povedať, že Slovo sa stalo kni-
hou, čo je proces náročný a niekedy aj
veľmi dlhý. Ním prešiel aj autor knihy,
ktorý sa desaťročia prihováral veriacim z
kazateľnice, toto slovo vyznania z viery
prešlo životom, prešlo skúsenosťami,
prešlo tvoriteľským procesom. O sile slo-
va čítame aj v Žalme 33,6: „Hospodino-
vým slovom boli utvorené nebesá a dy-
chom jeho úst všetky ich zástupy“. Slovo
logos znamená aj rozum, múdrosť, náuka,

to všetko nájdeme aj v príkladoch tejto
knihy.

Potom sa autor knihy, Ján Janovčík s
príslovečnou skromnosťou vyslovil k jej
vydaniu a prezentácie. Na to sa podujal
preto, aby ozrejmil zámer napísania kni-
hy a najmä, aby podal svedectvo – vyzna-
nie o svojej viere. Kniha nevznikla teraz,
písal ju už skôr a výklady Desatora, Mod-
litby Pánovej, Apoštolského vierovyzna-
nia a Druhého helvétskeho vierovyznania
boli pred rokmi uverejňované v ústrednom
časopise Kalvínske hlasy. Po roku 1989 pô-
sobil v katechétskom seminári, kde pred-
nášal praktickú katechétu a tak vznikli tie-

to state. Keď emeritný biskup Géza erdé-
lyi navrhol, že by sa mali vydať knižne a
vedenie cirkvi vydanie schválilo, autor
sa podujal, že tieto ešte raz prezrie, urobí
korekcie a doplní ich. Tak vznikla prezen-
tovaná kniha. Jej obsah je aktuálny v kaž-
dej dobe, pretože základné otázky viery –
v čo verím, v koho verím a hlavne komu
verím, sú základom a obsahom našej vie-
ry a vyznania a najmä je potrebné pamä-
tať, čo je špecifikom reformovaného vie-
rovyznania. Dojemné boli slová pána fará-

ra Janovčíka, keď podával osobné svedec-
tvo, zhrnuté v pojednaní. Útržky života
palínskeho farára „kde slúžil dlhé polsto-
ročie“. S úctou spomenul svojich rodi-
čov, kde bola viera hlboko zakotvená. S
veľkou vďakou myslí aj na vynikajúceho
evanjelizátora – farára Jána Vaszilya, kto-
rý sa neúnavne zaoberal a zhromažďoval
mládež. Spomína aj na štúdium teológie
v Prahe, na biskupa imricha Vargu a prá-
cu na biskupskom úrade v Rimavskej So-
bote. Ale vždy chcel byť tam, kam ho lá-
kalo srdce: v zbore – v službe medzi ľuď-
mi a pre ľudí, ktorým mohol slúžiť. Za
svojim životom, ako pokorne podotkol,
vidí za všetkým Božiu ruku, prejav Božej
milosti, Boží dar viery. Na záver vyslovil
prianie, aby jeho skromný príspevok vo
forme knihy slúžil k upevneniu viery kaž-
dého čitateľa.

Seniorka michalovského seniorátu, eri-
ka Dékányová, sa prihovorila s vďakou
za svedectvo, ale aj za skutočnosť, že on
bol ten, ktorý ju v roku 2002 vyslal do služ-
by. A to isté pripomenul aj senior ondav-
sko-hornádskeho seniorátu, Juraj Brecko,
ktorého do služby vyslal v roku 2001. Po-
ďakoval sa mu za uvádzané dielo, veľmi
sa potešil jej obsahu, pretože výklady tém
sú precízne, pritom písané prístupným, jas-
ným slovom.

Zástupca biskupa Ján Semjan sa na zá-
ver poďakoval bratovi farárovi Jánovi Ja-
novčíkovi za prezentáciu a hlavne za osob-
né svedectvo a zakončil uvedenie knihy
slovami: „Slovo Kristovo nech prebýva vo
vás bohate; vo všetkej múdrosti učte a na-
pomínajte sa žalmami, hymnami, duchov-
nými piesňami a vďačne spievajte v srd-
ciach Bohu! A čo činíte slovom alebo
skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša
Krista; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho“
(Kol 3,16–17).

arpád csontos 

VyZnAnie VieRy
Požehnaný deň v Michalovciach

autor Ján Janovčík, farár na dôchodku



Na deň 13.12.2015 bolo zvolané mi-
moriadne valné zhromaždenie za účelom
inštalácie sestry farárky bohdanovského
zboru simony abošiovej do úradu kon-
seniorky ondavsko-hornádskeho senio-
rátu. Otvoril ho brat seniorátny kurátor
Ján Janovčík. Po ňom sestra farárka pri-
vítala brata zástupcu biskupa Jána sem-
jana, zástupcu generálneho kurátora Jú-
liusa Kováča, prítomných farárov, farár-

ky, zastupiteľov obce a ostatných prítom-
ných. Následne sa svojou kázňou priho-
voril k prítomným brat farár Miroslav
Kovaľ na základe Jób 6,14–18. Po jeho
kázni brat senior Juraj Brecko vyko-
nal samotnú inštaláciu sestry farárky a

modlitbou vyprosil požehnanie a pomoc
od Pána pre novú konseniorku. Nako-
niec jej ešte zablahoželal s kyticou, keď
sa k nemu pripojili ďalší gratulanti a pri
východe ostatní prítomní tejto peknej
udalosti. tibor Bajus
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Juraj Mikloš sa narodil 30.1.1926 v
Palíne. Obecnú školu absolvoval v Palí-
ne, potom študoval na klasickom Gym-
náziu v Michalovciach, kde maturoval
v roku 1946. V tom istom roku sa stal
poslucháčom Československej Husovej
evanjelickej bohosloveckej fakulty v
Prahe, svoje štúdiá ukončil v roku 1950.
Ešte pred skončením štúdia bol 20. ok-
tóbra 1949 exmitovaný do kaplánskej
služby v cirkevnom zbore v Lúčkach,
kde po skončení svojich štúdií pôsobil
nepretržite až do mája 2005, keď odi-
šiel na zaslúžený odpočinok. Prvú du-
chovenskú skúšku absolvoval v roku
1952, druhú 13. marca 1956 a bol zvo-
lený za riadneho farára v Lúčkach a fili-
álnych zboroch Iňačovce a Sobrance na
ďalších 55 rokov.

19. januára 1950 uzavrel manželstvo
s Máriou Miklošovou, rod. Vaľočíko-
vou, narodenou v Palíne, s ktorou spo-
lu v manželstve prežili 60 rokov. Z man-
želstva sa narodili dve dcéry, Kristína a
Mária, ktoré spolu vychovali a ktoré sa
po skončení svojich štúdií presťahovali
do Košíc. Na jar 1950 sa popri ducho-
venskej službe ujíma prác na rozosta-

vanej stavbe nového kostola a venuje
mu všetky svoje sily a čas. Slávnostná
posviacka kostola sa konala 11. októb-
ra 1959. V rokoch 1967 až 1970 bola pri
kostole postavená nová farská budo-
va.

V roku 1992 sa aktívne a výrazne
osobne pričinil o vznik dvoch sloven-
ských seniorátov v rámci Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku s
cieľom zlepšenia duchovného života a
postavenia slovenských veriacich v
cirkvi. V rokoch 1993 až 1996 sa stal
prvým seniorom michalovského senio-
rátu.

Juraj Mikloš sa angažoval spoločen-
sky aj politicky, bol predsedom Červe-
ného kríža v obci Lúčky, zakladateľom
a prvým predsedom Demokratickej
strany v Lúčkach a kandidátom za pos-
lanca Federálneho zhromaždenia ČSFR
za Demokratickú stranu.

V roku 2005 odišiel na zaslúžený od-
počinok a spolu s manželkou sa presťa-
hoval do Košíc, kde žili jeho dcéry.

Ovdovel 23. marca 2010 a on zomrel
16. augusta 2010 vo veku 84 a pol roka,
doma v kruhu svojej rodiny.

S láskou a úctou na neho spomínajú
jeho dcéry s rodinami.

Inštalácia konseniorky v Bohdanovciach
Bolo mimoriadne valné zhromaždenie

Skoro do posledného miesta 27. de-
cembra 2015 zaplnil chrám v Nižnom
Žipove. V čase, keď sú rodiny spolu, ziš-
li sa spolu aj veriaci z piatich zborov –
ako jedna Božia rodina.

V auguste 2015, po rozlúčke s bratom
kaplánom samuelom Knežom v zbo-
roch Hrčeľ, Kysta a Lastovce, nastúpil
na jeho miesto brat levita Jaroslav Gé-
ci. Zároveň prebehla aj zmena admini-
strátora, keď brata seniora Juraja Brec-
ka vystriedala na tejto pozícii sestra
farárka anna hisemová, ktorá slúži v
susedných zboroch Nižný Žipov a Če-
ľovce. 

Jedným zo zámerov tejto zmeny bolo
spojiť susediace zbory, čo by malo viesť
k budovaniu vzájomných vzťahov a pod-

pore zborového i osobného života viery.
Veď práve často izolovanosť nás osla-
buje, ochudobňuje, v malých spoločen-
stvách čelíme veľkému svetu. 

Tak, ako narodenie Mesiáša spojilo
rôznych ľudí, ktorí ho prišli vítať, tak
prijali aj veriaci z týchto piatich zborov
pozvanie do spoločenstva, ktoré víta a
klania sa svojmu Pánovi. 

Na úvod pozdravila všetkých prí-
tomných sestra farárka Hisemová, ktorá
vyjadrila svoju radosť i vďačnosť Pá-
novi za takéto spoločenstvo. Po tom, ako
sa kostol rozozvučal spoločným spevom
na Božiu oslavu a po prečítaní lekcie
Mt 2,13–23 sestrou farárkou, nasledo-
vala kázeň brata levítu na text Mt 2,13.
Vyzdvihol, že v tomto svete veľkých a

mocných, bohatých a slávnych, je Bo-
ží ľud chránený vzácnou Božou milos-
ťou. 

V dobe informácií, ktoré často „dôk-
ladne“ hľadajú tí, ktorí chcú sami vynik-
núť, dáva Boh svojim deťom „informá-
cie“ (usmernenia), ktoré ich zachraňujú
a skrze poslušnosť viery prinášajú víťaz-
stvo. Nakoniec si my musíme zvoliť, v
ktorej z týchto dvoch skupín budeme
stáť. Po kázni zaznela vianočná pieseň,
ktorú zahrali a zaspievali manželia Gé-
ciovi. Pred záverečnou piesňou vyslo-
vila sestra administrátorka okrem poďa-
kovania aj túžbu stretávať sa i v novom
roku v takomto širšom spoločenstve.

Vďaka patrí nášmu Pánovi, ktorý nám
daroval i tento čas. Takto zhromaždení
sme boli povzbudení nielen vianočnou
zvesťou, ale aj vzájomnou blízkosťou
bratov a sestier.

Jaroslav Géci

spoločné bohoslužby v nižnom Žipove
Spolu, ako jedna Božia rodina

Spomienka na farára Juraja Mikloša
Pri príležitosti nedožitých 90. narodením



Väzenská misia. V dňoch 16–18. no-
vembra 2015 sa v Ríme konalo Európ-
ske regionálne fórum medzinárodného
väzenského spoločenstva. Za našu cir-
kev sa na ňom zúčastnila väzenská du-
chovná Éva Antala z Veľkých Ludiniec.
Hovorilo sa o spolužití kresťanov a mos-
limov a boli predstavené programy vä-
zenských spoločenstiev jednotlivých
krajín. 

zasadnutie synodnej rady. Dňa 5.
decembra sa v Rimavskej Sobote kona-
lo 7. zasadnutie Synodnej rady. 

Ďakovná bohoslužba. Dňa 6. de-
cembra Reformovaný cirkevný zbor Ša-
morín na bohoslužbe spojenej s vyslu-
hovaním svätej večere Pánovej vzdal
vďaku za vonkajšiu rekonštrukciu kos-
tola z Arpádovskej doby. Ministerstvo
ľudských zdrojov Maďarska poskytlo
na vykonanie prác podporu vo výške
200 tisíc eur, preto Božie slovo na tejto
príležitosti hlásal reformovaný duchov-
ný, minister Zoltán Balog, ktorý v záve-
re oznámil, že pre maďarské cirkevné
zbory a senioráty Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku schválila
Maďarská vláda rámcovú podporu vo
výške 1 miliarda forintov za účelom za-
chovania cirkevných zborov a na aktivi-
ty organizované za účelom zachovania
historických a kultúrnych hodnôt, ako aj
s cieľom rekonštrukcie budov. 

adventná herňa. V Čalovci sa dňa 6.
decembra pre deti konala adventná her-
ňa. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 33
detí, o ktorých zábavu, telesný i duchov-
ný pokrm sa staralo 21 dospelých.

seniorátna recitačná súťaž. 6. de-
cembra sa v Malom Horeši konala IX.
zemplínska recitačná súťaž. 52 recitá-
torov z 13 cirkevných zborov prednies-
lo náboženské básne. Obzvlášť potešu-
júcou skutočnosťou tohto podujatia bo-
lo, že aj deti, navštevujúce slovenské
školy, boli ochotné prednášať maďarské
básne. 

synoda rakúskych cirkví. Biskup
László Fazekas dňa 8. decembra v me-
ne našej cirkvi pozdravil spoločné za-
sadnutie Synody Rakúskej evanjelickej
cirkvi augsburského vierovyznania a Ra-
kúskej reformovanej cirkvi helvétske-
ho vierovyznania, na ktoré bola naša
cirkev teraz pozvaná po prvýkrát. Toto
gesto poukazuje na budujúci sa dobrý
vzťah medzi našimi cirkvami. Témami
Synody boli: informácie o jednotlivých
oblastiach služby, vyhodnotenie situá-
cie migrantov a rokovanie o poduja-

tiach, pripravovaných v súvislosti s
500. výročím reformácie. 

Misijné rokovanie. 10. decembra sa
v Rimavskej Sobote konala misijná a
diakonická konzultácia. Cieľom stret-
nutia bolo, aby pracovníci, zastupujúci
jednotlivé oblasti služby, v záujme ze-
fektívnenia spolupráce zosúladili svoje
programy. Podujatie spoločne organizo-
vali: riaditeľka Ústredia diakonie Hen-
rieta Ibos a misijný radca Árpád Mol-
nár.  

recepcia. 10. decembra prijal prezi-
dent Maďarska János Áder, premier Vik-
tor Orbán, vicepremier Zsolt Semjén,
predseda Národnej rady László Kövér
a minister Zoltán Balog  predstaviteľov
maďarských historických cirkví v zahra-
ničí. 

inštalácia. 13. decembra sa v Bohda-
novciach konalo mimoriadne seniorát-
ne valné zhromaždenie, na ktorom bola
do úradu inštalovaná konseniorka On-
davsko-hornádskeho reformovaného
seniorátu Simona Abošiová. Inštaláciu
vykonal senior Juraj Brecko. Slávnost-
ná príležitosť pokračovala seniorátnou
presbyterskou konferenciou.

Ďakovná bohoslužba. 13. decembra
biskup László Fazekas zvestoval Božie
slovo vo Veľkom Mederi na ďakovnej
bohoslužbe, na ktorej cirkevný zbor
vzdával vďaku za vonkajšiu rekonštruk-
ciu kostola. Práce stáli 40 tisíc eur. Vďa-
ka za uskutočnenie tejto rekonštrukcie
patrí stavebnému rámcu Všeobecného
fondu, Fondu Bratislavského reformo-
vaného seniorátu na podporu, podpore

zastupiteľstva Veľkého Medera a veria-
cim za ich ofery. 

reformovaná teologická fakulta
univerzity Jánosa selyeho. Stretnutie
pedagógov Reformovanej teologickej
fakulty Univerzity Jánosa Selyeho sa ko-
nalo dňa 16. decembra v Komárne. Zú-
častnil sa na ňom aj biskup našej cirkvi. 

Knižný dar. Komisia na pamiatku re-
formácie v spolupráci s Vydavateľstvom
Kálvin a Luther distribuovala pred Via-
nocami knižné balíky v hodnote takmer
20 miliónov forintov zahraničným Ma-
ďarom. Tento dar bol rozdelený medzi
senioráty Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku, cirkevné školy, Bis-
kupský úrad, Teologický inštitút J. Cal-
vina a Vedecké zbierky Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku.
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Prosba 
Prosíme našich spolupracov-

níkov, ktorí mienia o hocijakej cir-

kevnej príležitosti v našom me-

sačníku uverejniť článok, aby

svoj rukopis po nastaní udalosti

v čo najkratšej dobe (podľa mož-

nosti do 10 dní) boli láskaví zas-

lať na adresu  redakcie uvedenú

v tiráži.

Zároveň prosíme autorov, aby

svoje rukopisy podľa možnosti za-

sielali e-mailom.

redakcia

Dňa 13. decembra 2015 vo veku
77 rokov zomrel bývalý generálny
kurátor Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku, Árpád Asszo-
nyi. Pohreb zosnulého sa konalo
22. decembra vo Veľkých Kapuša-
noch. Slová útechy na jeho pohre-
be v kázni slova Božieho zvestoval
zborový farár Árpád Pándy.

Nech Hospodin posmelí smútia-
cu rodinu a zarmútený zbor!

árPáD  asszonyi
(1938–2015)

Všetkým našim váženým
Čitateľom a Spolupracovníkom

želáme hojnosť Božieho požehna-
nia v novom roku.

Redakcia


