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BuDú tAKí, Ktorí ostAnú vonKu
„V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol

povedal: Idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zase
prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?“ (Jn 14,2–3).

O
hľadom toho, že prečo musel Pán Ježiš Kristus odísť zo zeme, nájdeme
v Písme Svätom viacero výkladov. V hore citovanom Slove môžeme
čítať jeden z týchto vysvetlení. Jednou z príčin, ktorá nás najviac pote-

šuje, však pre prvých učeníkov radosť nepriniesla. Oni sa cítili v bezpečí v Ježišovej
prítomnosti. Od tej doby je oveľa dôležitejším aspektom, aby sme potom my moh-
li byť tam s Ježišom, a aby sme sa cítili v bezpečí v nebeskom zbore veriacich.

Nie je pre nás ťažké vžiť sa do situácie, že sme pozvaní k niekomu na nejakú
slávnosť. Vhodne sa pripravíme, pekne sa vyobliekame, ale v okamihu nášho prí-
chodu zistíme, že už všetci pozvaní hostia sú tam, a všetky miesta na sedenie sú ob-
sadené. Boli by sme sa cítili nepríjemne a určite by sme sa boli najradšej otočili a šli
domov. Ale ak by hosťujúci sa bol priponáhľal ku nám, pozval by nás dnu a ponúkol
by nám miesto na sedenie, boli by sme sa upokojili a ostali by sme s radosťou a vďač-
ným srdcom.

Na svadbu kráľovského syna (Mt 22,1–14) sme pozvaní všetci. Bolo by strašné,
ak by sa nám nedostalo na svadbe miesta! Náš Kristus Spasiteľ preto šiel k svojmu
nebeskému Otcovi, aby tam pre nás miesto pripravil. Chce totiž, aby tí, čo Ho nas-
ledovali počas svojho
pozemského života, boli
s ním tam, kde je aj On:
aby tí, ktorí žijú s Ježi-
šom, žili s Ním na več-
né veky. Nájdu sa aj ta-
kí, ktorí nebudú chcieť
vyhovieť tejto pozván-
ke, a neprídu (Mt 22,3b);
ktorí nebudú mať ob-
lečené svadobné rúcho
(Mt 22,11); a ktorí osta-
nú vonku (Zjav 22,15). Slovo Božie prezrádza skutočnosť, že aj my sami sme zod-
povední za to, aby sme boli v dome nebeského Otca. 

K
aždá naša snaha dosiahnuť spasenie by však bola márna, ak by nebol
prišiel Ježiš pre naše vykúpenie, ak by nebol zvíťazil nad smrťou, a ak
by nebol odišiel k Otcovi! Naša viera a služba v Pánu však nie je már-

na (1Kor 15,58). Máme svoje miesto aj v tomto svete. Tam, kam nás Hospodin
postavil, tam musíme statočne obstáť s bratskou láskou na Božiu slávu! Z Božej
milosti a lásky máme svoje miesto v Jeho dome skrze Ježiša! Veru, tam by sme sa
boli uspokojili aj s posledným miestom, lebo „Blahoslavený, kto je chlieb v krá-
ľovstve Božom!“ (Lk 14,15b). András Dukon

Ponosa? Nie! Radosť.

Už aspoň šesť rokov je to tomu, čo

sme sa naposledy stretli. Bol ešte ma-

lým dieťaťom, keď stratil svoju mamu.

Hospodin jej dožičil 33 rokov života. Je-

ho starý otec z otcovej strany mu zom-

rel, keď bol polročný. Jeho starí rodičia

z matkinej strany tiež zomreli čoskoro,

ich ani len nepoznal. Ostala mu jedna

jediná stará mama. V súčasnosti žije na

druhej strane Atlantického oceánu, tam

sa snaží zapustiť si svoje korene. Stal

sa z neho sebestačný a pohotový mla-

dý muž. Istú dobu hľadal svoje miesto a

svoje prostredie, ale teraz už jeho sny

sú vyčerené. Pred Veľkou nocou však

obdržal zlú správu: jeho stará mama

náhle ochorela. Mozgová príhoda. Bez-

odkladne začal vybavovať letenku: len

aby sa dostavil domov včas! Táto tragé-

dia je príčinou nášho stretnutia. Keď som

ho ponúkla večerou, jeho radosť pôso-

bila občerstvujúco, s akou vďačnosťou

prijal pripravené jedlo. Nie preto, že bol

hladný, ale preto, lebo dlhé roky si pri-

pravuje svoju večeru sám pre seba. O

svojom každodennom živote rozprával

úprimne a vecne, a v jeho slovách sa na-

chádzalo niečo mimoriadne: ani napriek

mnohým ťarchám a skúškam sa z neho

nestal zatrpknutý, sťažujúci sa človek.

Ba naopak! Bolo radostné byť v jeho

blízkosti! O jednom zo svojich priateľov

z detstva s radosťou oznámil, že sa ože-

nil a narodila sa mu dcérka. Žije život,
aký chcem žiť aj ja. Som na neho hrdý!
– povedal. Tešil sa z radosti svojho blíž-

neho; nezištne, úprimne. V súčasnosti

sa s takým postojom málokedy stretá-

vame! Vidiac túto úprimnú radosť, ma

napadla: „Hospodine, ja viem, že Ty
skúmaš srdcia ľudské, a kocháš sa v
úprimnosti.“ Verím tomu, že v ten večer

som sa kochala nielen ja, ale kochal sa

aj Boh!

Lucia Kis



„A ja budem prosiť Otca, a dá vám
iného Radcu, aby bol s vami až naveky –
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže pri-
jať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy
Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bu-
de vo vás“ (Jn 14,16–17).

Pán Ježiš potešuje svojich učeníkov po
poslednej večeri, a sľubuje im, že im poš-
le Ducha Svätého. Vie, že ide k Otcovi,
ale vie aj to, že aké trápenia čakajú na je-
ho následníkov. Keď už nebude s nimi v
tele, kto ich bude potešovať? Kto bude ich
radcom a obrancom? Tak, ako nenávideli
Pána, budú nenávidieť aj Jeho uče-
níkov. Učeníci po Svätodušných
sviatkoch potrebovali utešiteľa,
pretože po uzdravení chromého,
ktorý si pýtal almužnu, zlapali Pet-
ra a Jána a na pokyn veľkňaza ich
uväznili. Prítomnosť utešiteľa bola
potrebná aj vtedy, keď ukameňo-
vali diakona Štefana. 

Pán Ježiš ďalej nazýva Ducha
Svätého Duchom pravdy. Pravda
jestvuje iba jedna. Bohužiaľ, faloš-
ný človek dokáže oklamať tisíc ďalších
svojimi klamstvami. Ale znovuzrodené-
ho človeka nedokáže oklamať ani tisíc
klamárov, lebo Duch Svätý všetko pre-
skúma, dokonca aj hlbiny Božie. Ananiáš
a Zafira chceli oklamať celé obecenstvo,
ale apoštol Peter skrze Ducha Božieho
ich nekalé plány odhalil, a súdil ich (Skut
5,1–10). Nie ľuďom luhali totiž, ale Bohu.
Duch pravdy pomáhal učeníkom v tom,
aby Slovo Božie zvestovali pravdivo. Na-
padlo im všetko, čo im Ježiš povedal. Cir-

kevné dejiny sú dôkazom ohľadom toho,
že aj napriek mnohým prenasledovaniam
kresťania obstáli v pravej viere, lebo Duch
Svätý prebýval u nich a ostal v nich. Keď
učeníkov vláčili a vydávali súdom, nemu-
seli sa báť toho, ako sa budú brániť, lebo
prehovoril skrze nich Duch nebeského Ot-
ca, a to tak, že tej múdrosti nemohli odo-
lať ani odporovať ich protivníci.

Kresťania, žijúci v súčasnosti, tiež pot-
rebujú utešiteľa, Ducha pravdy, aby nestá-
li pod vedením ľudskej múdrosti, ale pod
vedením Ducha Svätého. Lebo ten, kto

verí v Ježišovi, nebude neustále citovať
„vykladačov Písma“, ale živé vody budú
prúdiť z jeho vnútra. Ak nenachádza vhod-
né slová na modlitbu, tak potom Duch
Svätý bude sa prihovárať namiesto neho
nevysloviteľnými príhovormi. 

A nakoniec: Pán Ježiš nám zasľúbil, že
Duch Svätý ostane v nás. Bohabojný člo-
vek nikdy nesmie zabudnúť na to, že naše
telo je chrámom Ducha Svätého. Ak nie-
kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. Le-
bo aká zmluva je medzi pravdou a faloš-

nosťou? V čom sa zhoduje chrám Boží s
modlami? Otázka znie takto: je možné
slúžiť naraz dvom Pánom? Nie je! Ale od-
kiaľ môžeme vedieť, že kto sa narodil zno-
va skrze Ducha Svätého, a kto nie? Kaž-
dý strom je možné spoznať podľa jeho
ovocia. „A zjavné sú skutky tela ako: cu-
dzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť,
modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá,

svár, nenávisť, hnevy, zvady, roz-
broje, roztržky, závisti, vraždy, opil-
stvá, hodovania a im podobné. O
týchto vám vopred hovorím, ako
som už skôr povedal, že tí, čo ro-
bia také veci, nebudú dedičmi krá-
ľovstva Božieho. Ale ovocie Du-
cha je: láska, radosť, pokoj, zho-
vievavosť, nežnosť, dobrotivosť,
vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.
Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo
prináležia Kristu Ježišovi, ukrižo-

vali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak
Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha“
(Gal 5,19–25).

Boh svojho Ducha Svätého dáva tomu,
kto sa Mu podvolí a obráti sa. Prajem
všetkým Čitateľom, aby sa pripravovali
na Svätodušné sviatky! Príď, ó Duchu Svä-
tý utešujúci! 

Zostávam s prianím požehnaných Svä-
todušných sviatkov všetkým naším Čita-
teľom!

László Horkay 
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(na prechádzke s dieťaťom)

Chyť svoje dieťa za ruku
a  tak kráčaj s ním

ku riečke, k  lesu, na lúku,
tam, kde je Hospodin.

Tak blúdiac prírody krásami
nech zvie, kto je Pán nad nami.

Dozvie sa v prechádzok čase,
o Pánom stvorenej kráse.

Zaprie sa do svojich detských nožiek,
zazrie úžasné veľdielo Božie.

Príď, ó Duchu Svätý, utešujúci!

Oľga Szélesová

Božie veľdielo
Pred tvárou
Hospodina

Ach, Pane, a Bože môj, Ty raz prí-

deš v svojom Synovi, Ježišovi Kris-

tovi, aby si na poslednom súde sú-

dil živých aj mŕtvych. Chcel by som

sa Ti zapáčiť, ale moje chabé skutky

o tom nesvedčia. Aj tak, moje vnútro

mi stále našepkáva a Tvoj Duch Svä-

tý ma vedie k tomu, aby som Ti slú-

žil, bol Ti poslušný a snažil sa plniť

Tvoje prikázania. Stále ma to nabá-

da, že spasenie nedosiahnem za

svoje skutky, ale z viery, takže pro-

sím o Tvoju pomoc aj teraz, aby som

sa Ti celý mohol odovzdať a v náde-

ji na spasenie z milosti, zotrval v ce-

lom mojom živote, len na tej ceste

životom, ktorou si Ty sám. Len na Te-

ba sa spolieham, Synu Boha, živé-

ho, že ma nenecháš padnúť do osí-

diel toho zlého, ktorý ma denne lá-

ka do svojich osídiel. Sám si zobral

naše telo na seba, aby si nás mohol

očistiť od našich hriechov, a len Ty

jediný si tu ostal bezhriešny. Len na

Tvoju milosť sa spolieham. Amen.
tibor sabovik
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Nedeľa Svätej Trojice je vyvrcholením
sviatočného polroka cirkevného roka. Cir-
kev si pripomína celé Božie dielo, ktoré
všemohúci Boh a láskavý náš nebeský Otec
vykonal pre spásu hriešneho človeka. Bo-
žie dielo spásy je rozdelené do troch časti.
V každej z nich sa svätý Boh zjavuje iným
spôsobom. Najprv ako Stvoriteľ, potom
ako Vykupiteľ–Spasiteľ, a nakoniec ako
Duch Svätý–Posvätiteľ. Starý Zákon naj-
viac vydáva svedectvo o Bohu Stvoriteľo-
vi, ktorý učinil nebo i zem. Nový Zákon
hovorí o Pánu Ježišovi, našom Spasiteľo-
vi, a tiež o Duchu Svätom–Posvätiteľovi.

Zo 4. knihy Mojžišovej k nám znejú slo-
vá: „Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz
Áronovi a jeho synom: Izraelitov budete
požehnávať týmito slovami: Nech ťa Hos-
podin požehná a nech ťa ochráni! Nech
Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a
nech ti je milostivý! Nech Hospodin obrá-
ti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!
Takto nech kladú na Izraelitov moje meno
a ja ich požehnám“ (4Mojž 6,22–27). 

V prvom rade počujeme slovo Hospo-
dinovo: Nech ťa Hospodin požehná a nech
ťa ochráni! Požehnanie a ochrana prichá-
dza od Hospodina. Pán Boh požehnáva člo-
veka, a tým ho uspôsobuje ku konaniu dob-
ra, a tým Boh tiež aj ochraňuje človeka
pred zlom. A práve táto snaha po konaní
dobra a ochrana pred úpadkom do hriechu
má nás sprevádzať v našom návrate k Bo-
hu, a zachovať nás aj v rôznych pokuše-

niach, ktoré nás každý deň na každom
mieste ohrozujú. Vyprosujeme si od Hos-
podina nielen požehnanie, ale aj pomoc a
ochranu, lebo často musíme prekonávať aj
ťažké úseky svojej cesty za Pánom Ježi-
šom. A práve vtedy si uvedomujeme, ako
veľmi potrebujeme Božiu pomoc, ako sme
na ňu na každom kroku odkázaní. Pravdu
vyjadruje jedno naše staré príslovie: Keď
je núdza najväčšia, Božia pomoc je naj-
bližšia. Podľa svedectva Biblie tomuto kro-
ku má zo strany človeka predchádzať úp-

rimné pokánie, oľutovanie hriechu, prija-
tie Pána Ježiša, ktorý sa vôli Božej stal na-
šim Spasiteľom.

Svedectvom o našom Spasiteľovi Pánu
Ježišovi sme sa dostali k druhej časti svä-
tého textu: Nech Hospodin rozjasní nad te-
bou svoju tvár a nech ti je milostivý! Hos-
podin rozjasňuje nad nami svoju tvár, keď
sa nám zjavuje vo svojom svätom slove.
Božie slovo je svetlom. To všetko: Božie
slovo, svetlo, milosť, odpustenie našich
hriechov – my, kresťania, máme z Božej
milosti v Pánu Ježišovi Kristovi. To, že sa
nám Pán Boh dáva poznávať, že sa nám
zjavuje v Pánu Ježišovi, je veľké Božie ta-
jomstvo, ktoré si svätý Boh ponechal pre
seba.

Požehnanie svetla, ktoré sa nám rozsvie-
tilo v tvári Pána Ježiša, je v tom, že keď sa
človek obráti k Bohu, keď človek žije s Pá-
nom Ježišom, nemusí blúdiť v duchovnej
tme svojho hriechu. O tom, že často upa-
dáme do hriechu, že často sme neposlušní
Pánu Ježišovi, že často zarmucujeme srd-
ce nášho milujúceho nebeského Otca, že
často sme podobní márnotratnému syno-
vi z Ježišovho podobenstva – o tom všet-
kom najlepšie vydáva svedectvo náš vlast-
ný život. Niekedy celkom zabúdame na to,
že svätý Boh nás na túto zem poslal nie
preto, aby sme žili v tme hriechu, aby sme
kráčali širokou cestou v ústrety večnému

zahynutiu, ale preto, aby sme žili vo svet-
le Božej milosti podarovanej nám Pánom
Bohom v Kristu Ježišovi, našom Pánovi,
ktorý je druhou osobou Svätej Trojici. Aj
to je veľkým Božím tajomstvom.

Posledná časť nášho svätého textu znie:
Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a
nech ti udelí pokoj! Dar Božieho pokoja
je veľký, veľmi potrebný a dôležitý. Uve-
domujeme si to najmä v prítomnej dobe,
ktorá je poznačená veľkým nepokojom,
neistotou. Zdá sa, že na tejto krásnej Bo-

žej zemi sme nútení žiť v neustálom nepo-
koji a strachu. Je z toho východisko? Bo-
žie slovo hovorí: Pán Boh na nás, ľudí, po-
zerá, chráni nás a žehná. Áno, dieťa pod
láskavým pohľadom svojho otca a matky
môže byť vždy pokojné. A práve táto dô-
vera, a z nej prúdiaci pokoj a istota, je vzác-
nym darom Ducha Svätého. Tento pokoj je
v prvom rade pokojom, ktorým Svätý Duch
napĺňa naše srdce, dušu, myseľ, celé naše
vnútro. Tento pokoj je tiež pokojom prú-
diacim smerom von. Ten sa prejavuje zmie-
rením s Bohom, s našimi blížnymi, s ľuď-
mi medzi ktorými žijeme, súlad v rodine,
bratstvo a spoločenstvo v cirkevnom zbo-
re, v Kristovej cirkvi na celom tomto sve-
te, ako aj súlad v prírode, ktorá nás obklo-
puje. Je to predstava toho, čo znamená pre
nás Božia prítomnosť skrze Ducha Sväté-
ho v našom živote. Krásny, pokojný život
plný úcty, pomoci a vzájomného porozu-
menia.

Pokoj Boží, ktorý háji a zachováva vaše
srdcia a mysle v prítomnosti Svätého Du-
cha, nech s vami zostáva teraz, i na veky!

Zdvihni svoj zrak...!

Žblnk, žblnk – znie do ticha večera.
Čo to? – To človek na brehu jazera 
do vody hádže tiaž života, bremená.
Bolesť ho zviera pri spomienke 
na čas rána, obeda, večera.

Čo sa s nim deje? Čo ho zmáha?
Elán, neúspech, i nevera!

Žiť túžil na výslní svojej doby, 
a pritom zabudol, že svet je plný
zloby – 
taký ho robí človek bez Boha žijúci, 
do večnej záhuby sa ženúci.

Žblnk, žblnk – pramienok spieva.
Zdvihni svoj zrak! – hlas z neba
zaznieva.
Zasľubuje pokoj, radosť, život pravý.
Čiň pokánie – a budeš zdravý!
Pod Kristov kríž padni, vyznaj
svoje hriechy.
Neodídeš odtiaľ bez nádeje, bez
útechy.

A znovu svitne čas rána, obeda,
večera.
Hľa, Pán svoj zrak aj na teba upiera.
Čas elánu, úspechu, spásy!
Veď Pán aj tebe vraví : „Ty moje
dieťa si!“

Danuška Hudáková

Hospodine, Tvoje požehnanie očakávam!
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vzdelanie vo viere sa zaoberá 
v tejto kapitole služobníkmi Krista,
ktorých označuje pastiermi. Je to
dávne biblické označenie vodcov a
kráľov Božieho ľudu. vyjadruje 
stálu zodpovednosť a usilovnú 
prácu v prospech „oviec“.

V Biblii nájdeme mnoho poučení o
dobrých i zlých pastieroch. Ján Kalvín
vo svojom reformačnom pôsobení veľ-
mi dbal na to, aby pastieri viedli ľudí k
pravde na základe Písma.

„Preto, že Pán chcel, aby ako Jeho
Slovo, tak i Jeho sviatosti boli rozdeľo-
vané službou ľudí, je nutné, aby v cirk-
vách boli zriaďovaní pastieri, ktorí by
vyučovali ľud verejne i súkromne čisté-
mu učeniu, vysluhovali sviatosti a dob-
rým príkladom vzdelávali všetkých k
svätosti a čistote života.“ 

Cirkev disponuje ľuďmi, pastiermi,
ktorí majú jasnú úlohu učiť, svedčiť,
predchádzať dobrým vzorom. Nároky sú

dané na každého jedného pastiera, du-
chovného či duchovnú. Pán Ježiš Kris-
tus učil tak, aby to Jeho učeníci videli.
Zvesť o tom sa rýchlo a nezadržateľne
šírila nielen v Jeho okolí, ale postupne
až do celého sveta. Kalvín pekne uvie-
dol, že cieľom toho je svätosť a životná
čistota. My si často vytyčujeme rôzne
ciele, ktoré sú splniteľné aj nesplniteľ-
né. Našim spoločným cieľom je Kris-
tus! V cirkvi sa učíme, je to jej vlastné
poslanie. Božia múdrosť nás vždy pou-
čí a napráva naše ja na Pavlovo: „Mne
žiť je Kristus“. 

„Tí, ktorí pohŕdajú touto kázňou a
týmto poriadkom, rúhajú sa nielen ľu-
ďom, ale Bohu, a ako kacíri sa vzďaľujú
od spoločnosti cirkvi, ktorá sa bez takej
služby nijako nemôže zaobísť. Nie je

zaiste bezvýznamné, čo Pán raz dosved-
čil (Mt 10,40), že kto prijíma pastierov,
ktorých On vysiela, Jeho samého prijí-
ma. Podobne, kto ich odmieta, Jeho sa-
mého zamieta.“ 

Boží poriadok a kázeň majú dôležité
miesto v živote človeka. Na to práve cir-
kev poukazuje a vždy nesie večné hod-
noty v tomto svete. Niet inej takej po-
dobnej organizácie, inštitúcie, ktorá by
toto dokázala. Cirkev je pre ľudí a ľu-
dia v nej pracujú, slúžia Bohu i ľuďom.
Niet nad osobnú zvesť, spolupatričnosť
a jednotu. Pán Ježiš Kristus, ktorý je
Pastierom všetkých, vyslal svojich pas-
tierov i nám. On sám je ručiteľom Božej
pravdy! To musia vedieť pastieri v cirk-
vi, ale aj každý, kto ich prijíma. Nielen
pápež je zástupcom Krista na zemi, ale
aj každý pastier osobne zastupuje a re-

prezentuje Krista, svojho Pána. To je
poslanie z hora. 

Kalvín o vážnosti a kráse služby pas-
tierov ďalej napísal: „Aby ich služba
nebola pohŕdaná, sú výslovne poverení
zväzovaním a rozväzovaním a sprevá-
dzaní sľubom, že čokoľvek by zviazali
či rozviazali na zemi, bude zviazané či
rozviazané na nebi (Mt 16,19)“. Ako re-
formátor vysvetľuje, znamená to odpus-
tenie či zadržanie hriechov. Kto nechce
prijať Krista za svojho Spasiteľa je spú-
taný preťažkým odsúdením. 

„Majme na pamäti, že táto moc, kto-
rú Písmo pripisuje pastierom, je celá vy-
hradená službe Slova a v nej tiež obsiah-
nutá. Kristus túto moc nezveril vo vlast-
nom zmysle slova ľuďom, ale svojmu
Slovu, ľudí potom učinil služobníkmi

Slova. Nech sú teda služobníci Slova sta-
točne odvážni silou Božieho Slova, kto-
rého šafármi boli ustanovení.“

Slovo Božie je mocné, mocnejšie ako
ľudia, ktorí ho šíria. Byť služobníkmi
Slova vždy veľa znamená. Je to posla-
nie a jeho náročnosť len stúpa. To, čo
služobník Slova hlása musí aj žiť, aby
presvedčivo šíril pravdu spasenia. Nedá
sa to bez obetavosti a hľadania odvahy
na toto Kristovo poslanie. Kalvín napí-
sal, že pred velebnosťou Slova ustupu-
je sláva a moc tohto sveta. Dodáva, že
Slovo Božie je pre najväčších až po naj-
menších. 

Služobníci Slova sa majú zo všet-
kých síl usilovať o to: „Nech budujú
dom Kristov. Nech boria vládu Satana.
Nech pasú ovce, bijú vlkov, vzdelávajú
a povzbudzujú povoľných, napomína-
jú, kárajú a usvedčujú spurných – to
všetko len slovom Božím“.

Pastieri v cirkvi musia dôsledne pra-
covať na budovaní domu, ktorý je Kris-
tov. Je to práca na deň i noc. Nie raz
dochádzajú pastierom sily, ktoré však
môžu čerpať od svojho Pána. Satan sa
ešte veľmi usiluje a pretláča za každú
cenu svoju vládu zla a podlosti. Božie
slovo je mocná zbraň a má mnohoraké
účinky. Poučí, ale aj napomenie svoj-
voľných. 

„Ak sa však od tohto Slova
odchýlia k predstavám a
nápadom svojvoľným, nebu-
dú už prijímaní ako pastieri,
ale na vyhnanie, preto že sú
skôr zhubnými vlkmi.
Kristus nám neprikázal
poslúchať iných než takých,
ktorí nás učia tomu, čo vzali
z Jeho Slova.“

Pastier cirkvi je nadovšetko viazaný
Božím slovom, aby sprostredkoval čis-
tú pravdu. Pravosť pastiera poznávame
podľa hlasu, ktorý vydáva na naše pou-
čenie viery. Slová pastiera potvrdzujú
jeho činy. Vďaka Bohu za dobrých pas-
tierov, ktorí všemožne pracujú či pra-
covali pre našu reformovanú kresťans-
kú cirkev! 

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXV.)
O pastieroch cirkvi a ich moci
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synodná rada reformovanej 
kresťanskej cirkvi na slovensku na
svojom 12. zasadnutí, ktoré sa konalo
16. marca 2016 v rimavskej sobote,
prijala nasledovné uznesenia 
verejného záujmu.

– Jednohlasne schválila rokovací po-
riadok doplnený o nové body rokovania.

– Schválila obsah zápisnice z 9., 10. a
11. zasadnutia Synodnej rady.

– Konštatovala, že Reformovaný cirkev-
ný zbor Bežovce bez súhlasu Synodnej ra-
dy už odpredal budovu bývalej cirkevnej
školy so súpisným číslom 379 a priľahlé
pozemky. Synodná rada vyzýva príslušné
predsedníctvo Michalovského reformova-
ného seniorátu, aby do 20. mája 2016 vy-
šetrilo, kto je zodpovedný za odpredaj ne-
hnuteľnosti (kto podpísal kúpno-predajnú
zmluvu), a ak je to nutné na svetskom súde
iniciovalo vrátenie do pôvodného stavu.

– Mládežnícky duchovný, Tamás Süll v
liste zo dňa 28. januára 2016 sa obrátil na
Synodnú radu so žiadosťou, aby mohol aj
naďalej zastávať úlohy mládežníckeho mi-
sijného duchovného Fireszu, a žiada Sy-
nodnú radu, aby k ich bývaniu prispeli
nonfinančným spôsobom, ďalej s úctou oz-
námil Synodnej rade, že v budúcnosti by
sa chcel zaoberať partnerským a manžel-
ským poradenstvom v civilnej sfére. Sy-
nodná rada zamieta žiadosť Tamása Sülla
a vyzve ho, aby s okamžitou platnosťou
ukončil partnerské a manželské poraden-
stvo v civilnej sfére. Duchovný nemôže vy-
konávať duchovenskú službu potvrdenú
prísahou inak než ako duchovný. Synod-
ná rada o služobnom mieste Tamása Sülla
rozhodne na svojom nasledujúcom zasad-
nutí.

– Adrián Máté Rigó (Miškovec), ktorý
ukončil svoje teologické štúdiá dňa 2. jú-
na 2015 na Reformovanej teologickej fa-
kulte Univerzity Jánosa Selyeho, dňa 16.
januára 2016 požiadal Synodnú radu o
udelenie štatútu kandidáta na duchovné-
ho. Synodná rada neprisudzuje štatút kan-
didáta na duchovného Adriánovi Máté Ri-
góovi.

– Virág Szentandrási (Galanta), v liste
zo dňa 1. marca 2016 požiadala Synodnú
radu o prisúdenie štatútu kandidáta na du-
chovného. Svoje teologické štúdiá absol-
vuje na Evanjelickej teologickej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe, ako aj na Te-
ologickej fakulte Univerzity v Berne. Toho
času je v poslednom ročníku. V budúcnos-
ti by rada slúžila v Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku. Najprv zača-
la študovať medicínu, neskôr začala diaľ-
kovo študovať teológiu. Lekársku fakultu
už ukončila. Najprv by rada začala praco-
vať ako lekárka a popri tom by chcela pra-

covať ako kaplánka. Synodná rada prisu-
dzuje Virág Szentandrási štatút kandidáta
na duchovného.

– István Kondás (Veľké Kapušany), v
liste zo dňa 26. marca 2016 požiadal o sú-
hlas biskupa k tomu, aby svoje teologic-
ké štúdiá mohol začať na Reformovanej
teologickej akadémii v Sárospataku. Sy-
nodná rada prisudzuje Istvánovi Kondáso-
vi štatút kandidáta na duchovného, a bra-
la na vedomie, že biskup László Fazekas
bude Istvána Kondása odporúčať na Re-
formovanú teologickú akadémiu v Sáros-
pataku. Štatút kandidáta na duchovného
nadobudne účinnosť jeho prijatím na teo-
logické štúdiá.

– Synodný radca pre zahraničné styky,
Attila Palcsó v liste zo dňa 28. januára
2016 informoval vedenie našej cirkvi, že
Spoločenstvo kresťanov vyhľadalo našu
cirkev, aby pripomienkovala Smernicu
Európskej rady č. 11 491/13, ktorej pred-
metom sú „Usmernenia EÚ uprednostne-
ní a ochrane slobody náboženstva a pre-
svedčenia“. Synodná rada schvaľuje uzne-
senia synodného radcu pre zahraničné
styky Attilu Palcsó vzhľadom na Usmer-
nenia Európskej rady č. 11 491/13 a pova-
žuje ich za oficiálne odpovede našej cirkvi.

– Konštatuje, že povinnosťou zriaďo-
vateľa reformovanej základnej školy je
chrániť vieroučnú reformovanú podstatu
školy, preto bolo v právomoci Užského re-
formovaného seniorátu ako zriaďovateľa
obrátiť sa na riaditeľa školy. Synodná ra-
da považuje kroky riaditeľa školy Bálinta
Hudáka v zmysle odpovede za prehnané.

– Súhlasí s tým, aby Gergely Kása mo-
hol zverejniť učebný plán učebnice HIT-
TANács – rok „A“ a sčasti rok „B“ na in-
ternetovej stránke, ktorá bola zriadená s
týmto cieľom.

– Brala na vedomie, že senior Komár-
ňanského reformovaného seniorátu, Szi-
lárd Szénási vymenoval s účinnosťou od
15. februára 2016 za zastupujúceho du-
chovného do Reformovaného cirkevného
zboru Neded duchovného z Vlčian Pála Er-
délyiho. 

– Brala na vedomie, že senior Abovsko-
-turnianskeho reformovaného seniorátu,
Zoltán Orémus s účinnosťou od 20. janu-
ára 2016 vymenoval za zastupujúceho du-
chovného do Reformovaného cirkevného
zboru Zádiel duchovného Balázsa Varghu.

– Zástupkyňa Firesz – Duna Mente, Jú-
lia Gyurcsis v hlásení zo dňa 24. februára
2016 podala informáciu o rokovaní Pod-
karpatského mládežníckeho fóra, konané-
ho v dňoch 15–17. februára 2016 v Be-
rekfürdő. Synodná rada brala na vedomie
hlásenie.

– Reformovanému cirkevnému zboru
Neporádza zálohuje podporu, sumu vo výš-
ke 5000 eur, schválenú podpornou orga-
nizáciou Gustav-Adolf-Werk na obnovu
strechy farského úradu cirkevného zboru
Neporádza. 

– Reformovaný cirkevný dištrikt Király-
hágómellék dňa 8. februára 2016 požiadal
našu cirkev o všeobecnú národnú zbierku.
Ako píšu v liste, maďarský národ zostal
dlžný vytvorením dôstojného pamätného
miesta odpočinku autora hymny v jeho
rodnej obci. Vďaka Maďarskej vláde došlo
dňa 22. januára 2016 na Dni maďarskej
kultúry k položeniu základného kameňa po-
lyfunkčne plánovaného pamätného domu
Ferenca Kölcseyho. Na múzejnú časť pa-
mätného domu, resp. na finančnú čiastku
potrebnú pre vytvorenie dôstojného prost-
redia, vyhlásili národnú všeobecnú zbierku.
Synodná rada je pripravená vyhlásiť zbier-
ku na chýbajúcu čiastku múzejnej časti pa-
mätného domu Ferenca Kölcseyho, resp.
na zabezpečenie dôstojných priestorov.

– Synoda Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku uznesením č. ZS-
30/2015 s cieľom vypracovania zákona o
hospodárení cirkvi vytvorila legislatívnu
komisiu, ktorej členmi sú: István Bucsu-
házy, Rudolf Molnár, Jaroslav Bánóci, Ire-
na Bittóová a Pál Kiss. István Bucsuházy
v mene legislatívnej komisie listom zo dňa
14. marca 2016 predostrel návrh zákona,
resp. ako jeho prílohu tlačivá na ročnú úč-
tovnú závierku a rozpočet. Synodná rada
predostrie návrh zákona o hospodárení na
pripomienkovanie právnej komisii Syno-
dy. Po pripomienkovaní je Synodná rada
ochotná predostrieť návrh zákona na jar-
né zasadnutie Synody. 

– Súhlasila s voľbou Gergő Egriho do
Reformovaného cirkevného zboru Iškovce.

– Riaditeľ Reformovanej základnej ško-
ly vo Vojanoch Bálint Hudák sa listom zo
dňa 30. marca 2016 obrátil na Synodnú
radu. Synodná rada sa nemôže stotožniť
s predmetom podania Bálinta Hudáka,
správanie riaditeľa je nevyhovujúce a ne-
tolerovateľné vzhľadom na člena riadite-
ľa reformovanej školy. 

– Tünde Édes-Fogarasi v liste zo dňa 29.
marca 2016 žiada Synodnú radu o právo-
platnosť jej duchovenského štatútu a o pri-
jatie. Synodná rada nemôže učiniť zadosť
konkrétnej prosbe Tünde Édes-Fogara-
si, ale konštatuje, že nakoľko by Tünde
Édes-Fogarasi chcela vstúpiť do služby v
našej cirkvi, môže v zmysle našich plat-
ných zákonov nostrifikáciu svojho ducho-
venského štatútu v Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku. 

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

– Duchovná z Bežoviec, Janette Kne-
žová v liste zo dňa 31. marca 2016 požia-
dala o ukončenie svojho pracovného pome-
ru v Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku. Synodná rada brala na vedo-
mie, že biskup a generálny kurátor našej
cirkvi žiadosti Janette Knežovej, týkajúcej
sa rozviazania pracovného pomeru nevy-
hovie. Synodná rada duchovnú Janette
Knežovú s účinnosťou od 1. mája 2016
premiestňuje do Reformovaného cirkev-
ného zboru Trebišov.

– Kaplána Samuela Kneža, s účinnosťou
od 1. mája 2016 premiestňuje do Reformo-
vaného cirkevného zboru Jenkovce, Pin-
kovce a Záhor. Za dozerajúcu duchovnú
ustanovuje seniorku Eriku Dékányovú. 

– Zvoláva 3. zasadnutie IX. cyklu Sy-
nody s nasledujúcim rokovacím poriad-
kom: schválenie a overenie zápisnice z 2.
zasadnutia IX. cyklu Synody; hlásenie bis-
kupa o živote cirkvi v roku 2015; Ústre-

dia Diakonie – hlásenie o činnosti v roku
2015; Oddelenia cirkevnej hudby – hlá-
senie o činnosti v roku 2015; Rada všeo-
becného vzdelávania – hlásenie o činnos-
ti v roku 2015; Reformovaná rómska mi-
sia – hlásenie o činnosti v roku 2015; Teo-
logický inštitút J. Calvina – hlásenie o
činnosti v roku 2015; Združenie reformo-
vaných žien na Slovensku – hlásenie o čin-
nosti v roku 2015; Zväz mladých reformo-
vaných – hlásenie o činnosti v roku 2015;
Zväz maďarských reformovaných presby-
terov na Slovensku – hlásenie o činnosti
v roku 2015; Diakonia Reformata n.o. –
hlásenie o činnosti v roku 2015; RE-MI-
DIA n. o. – hlásenie o činnosti v roku 2015;
Zmena zákona č. 1/2005 o duchovenskej
službe (ZST-23/2016, 1/16); Princípy
legislatívneho konania (ZST-25/2016,
10/16); Návrh zákona o hospodárení Re-
formovanej kresťanskej cirkvi na Sloven-

sku (ZST-65/2016, 391/16); Splnenie uz-
nesenia Synody č. ZS-23/2014 (ZST-
73/2016); Nová liturgia zostavená Litur-
gickou komisiou Maďarskej reformovanej
cirkvi. V súvislosti s trvaním zasadnutia
Synody Synodná rada nariaďuje jedno-
dňové plenárne zasadnutie (v Rimavskej
Sobote dňa 27. mája 2016 od 9.00 hod.).

– Brala na vedomie abdikáciu riadite-
ľa Reformovaného gymnázia Mihálya
Tompu a ako zriaďovateľ Reformovaného
gymnázia Mihálya Tompu vypisuje kon-
kurz na obsadenie funkcie riaditeľa, kto-
rého termín odovzdania je do 15. júna
2016. 

– Synodná rada poďakovala seniorovi
Gyulovi Kassaimu za správu a na život
Gymnázia Pétera Czeglédyho vyprosuje
Božie požehnanie, aby ich udržal v ich
snahe a v naplnení ich poslania.
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Z  12.  ZaSaDnuTia  SynODnej  raDy

to bol názov témy duchovného
výletu pre starších seniorov, ktorý 
sa konal aj teraz na Borde ako aj v
januári. 

Stretnutie prebiehalo od 27.4 do 29.4 –
končilo sa obedom. Už  v januári sme ho-
vorili, že by bolo dobré – ak Pán dá – uro-
biť také stretnutie, keď je teplejšie. A náš
veľký a mocný Boh sa postaral v nádher-
nej prírode, tichu a peknom prostredí o

stretnutie kresťanov. Nie je to veľká Božia
milosť? Pán Ježiš túži, aby sme k Nemu
– Jeho slovu prichádzali (Mk 2,13).

Po vzájomnom zvítaní a rozdelení do
izieb sme sa zišli k slovu Božiemu. Téma
tohto stretnutia po prečítaní kapitol nám
aj bola známa, ale potrebovali sme také Bo-
žie vedenie, aby sme sa rozhovorili. Priví-
tala nás sestra farárka Marianna sláviko-
vá z Bystera a Božím slovom nám poslú-
žila Marika Brecková z Bidoviec na zák-
lade 1Mojž 18,1–15 a 21,1–8. Piesne zo

Spevníka sme spievali za doprovodu gi-
tary br. seniora Juraja Brecka.

Po večeri sa začala súťaž pre naše moz-
gy a pamäť, ale aj miniscénky z Božieho
slova. Na druhý deň po raňajkách nám
výkladom Božieho slova (1Mojž 22,1–19
a 1Mojž 24) aj poslúžila sestra farárka z
Nižného Žipova Anna Hisemová. Po vý-
datnom obede sme mali trošku voľno, čo

sme využili na kreatívne práce. Po týchto
prácach nám slovom Božím (1Mojž 26,1–
11) poslúžil aj pomohol spievať Maťo
nagy z Bidoviec. Večer nám slúžil Božím
slovom (1Mojž 25,19–34) zástupca bisku-
pa Ján semjan, farár z Čane. V posledný
deň po raňajkách nám Božím slovom
(1Mojž 27,1–13.34.36. a 1Mojž 33) poslú-
žila Marianna Sláviková.

Milý brat, sestra – seniori!
Určite ste tie časti Písma Svätého číta-

li, počuli a mnohí sa v nich musíme vidieť.

Abrahám a Sára túžili po synovi, ale Boh
im ho zasľúbil až v starobe, keď už ani ne-
verili a ešte sa aj usmiali, čo im Boh za-
sľúbil. Ale náš veľký Boh čo zasľúbi, aj
splní. Je to Boh Abrahámov, Izákov a Jáko-
bov. Či je niečo u Hospodina nemožné
(1Mojž 18,14; Mt 19,26, Mk 10,27)?

A to isté zasľúbil aj ich synovi Izákovi,
ktorý sa modlil za svoju manželku Rebe-
ku, lebo bola neplodná. Po 20-tich rokoch
sa im narodili dvojčatá – Ezav a Jákob.
Týchto synov si rodičia akoby rozdelili,
každý mal svojho obľúbenca. Izák Ezava
a Rebeka Jákoba, ktorý bol jej miláčikom.
Nie je to aj u nás rodičov? Vyberáme si
svoje deti a potom zlyháme ako rodičia
Izák a Rebeka. Rebekin miláčik Jákob
odišiel k strýkovi Lábanovi na 21 rokov.
Do služby, aby získal milovanú ženu Rá-
chel. A čo, bratia? Nevideli sa 21 rokov a
nečítame ani o tom, aby sa Rebeka stretla
s milovaným synom Jákobom. A stretnu-
tie bratov? Jákob sa veľmi obával tohto
stretnutia, dokonca v noci bojoval s Bo-
hom a prosil o požehnaie. A dostal nové
meno: Izrael. Najťažšia skúška Jákoba,
stretnutie s Ezavom dopadla nad očaká-
vanie. Nastalo zmierenie medzi bratmi.
A to od  nás očakáva Boh. Uvedomiť si
svoju vinu a prosiť o odpustenie. Náš Pán
Ježiš Ťa miluje, milá sestra, milý brat (Jn
15,12)! Neboj sa, že nevieš napr. dobre
spievať, či rýchlo hľadať v Biblii. Si medzi
nami vítaný a máš okolo seba súrodencov,
ktorí Ti pomôžu. Pán Ježiš volá aj Teba
na takéto stretnutia. 

Helena vaľová

Izák, ktorý nechcel vidieť
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Zamestnanci Ústredia diakonie Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
navštívili Česko v apríli 2015, kde sa stret-
li so zástupcami diakonie Českej evanje-
lickej cirkvi (Diakonie ČCE). Spoločne
navštívili niekoľko sociálnych inštitúcií a
nemocníc. Ako zámer ďalšej spolupráce,
vzájomnú podporu vtedy vyjadrili vo for-
me Memorandu. V záujme udržania tých-
to stykov medzi 13. a 15. aprílom 2016 za-
vítali na Slovensko zástupcovia českej dia-
konie: Petr Haška, riaditeľ Diakonie ČCE,
Dan Žarský, riaditeľ centra Vsetín a Petr
Brodský vedúci zodpovedný za etiku.

Diakonie ČCE je druhá najväčšia sociál-
ne služby poskytujúca organizácia medzi
nonprofitovými organizáciami. Podľa zás-
tupcov je diakonia založená cirkvou, ale
predsa sa odtrhla od cirkevných zborov.
Práve preto by chceli posilniť cirkevnú
zborovú diakoniu. Cieľom ich návštevy
bolo získať informácie o fungovaní takých-
to služieb v praxi v rámci Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Poslanci českej diakonie prišli 13. aprí-
la do Komárna. Hostí privítali Henrieta
Ibos, riaditeľka Ústredia diakonie, Ildi-
kó Csiffáry, koordinátorka a szilárd Ha-
ris, duchovný diakonie. Biskup László Fa-
zekas a duchovný z Tône György Csík ich
privítali v rokovacej miestnosti Biskupské-
ho úradu. Po zvítaní sa navzájom informo-
vali o RKC a o situácii diakónie. Po krát-
kom rozhovore a obede sa český poslanci
v rámci krátkej prechádzky rozhliadli po
centre Komárna, potom navštívili Tôň. V
Tôni v Dome Michiel de Ruytera ich pri-
vítal domáci duchovný György Csík, kto-
rý v krátkosti predstavil fungovanie den-
ných služieb a aktivity. Poukázal na začia-
točné ťažkosti, ale zároveň aj na námahu
a rozhodnosť cirkevného zboru, ktorá bola
potrebná a ktorú Pán Boh bohato požehnal.

Nasledovne ich duchovný z Madu Já-
nos sebők oboznámil so službami Refor-
movanej záchrannej misie. Povedal, že cez

jeho kázeň vie každopádne zmeniť životy
ľudí bojujúcich s rôznymi závislosťami,
duševnými alebo sociálnymi krízami. Petr
Haška poznamenal, aké je dôležité odváž-
ne kázanie evanjelia aj v službách diakonie.

Rovnako aj erzsébet takács dala sve-
dectvo z povolania, keď rozprávala o služ-
be v cirkevnom zbore v Opatovskom So-
kolci, o pomoci rodinám žijúcich v ťažkých
sociálnych podmienkach balíkmi potravín.
Erzsébet z času na čas zhromaždí dobro-
voľníkov a navštevuje tieto rodiny. Pre
návštevu bolo zaujímavé, že v tejto služ-
be za ňou nestojí žiadna inštitúcia, jedine
cirkevný zbor.

Na druhý deň ich do Domova lásky v
Chanave sprevádzali ákos róbert nagy,

senior Gemerského reformovaného senio-
rátu a Annamária Mikos, členka rady ria-
diteľstva Ústredia diakonie RKC. O služ-
bách inštitúcie ich oboznámila riaditeľka
Márta Lőkös. 

Po návšteve z Domova lásky nasledova-
la návšteva reformovaných kostolov vo
Vyšných Valiciach a Žípe.

Poslanci mohli nazrieť aj do práce dia-
konie cirkevného zboru v Rimavskej So-
bote, o čom im poskytla bližšie informácie
duchovná Ildikó Kovács tímár. Z prog-
ramov vyzdvihla najmä misiu Mp3 pre dô-
chodcov a ľudí s telesným postihnutím, v
rámci ktorej sa nedeľňajšia bohoslužba

dostane aj k tým, ktorí nevedia prísť do
kostola. V kancelárii synody privítal náv-
števu zástupca biskupa róbert Géresi, po-
tom mala prednášku Henrieta Ibos o celo-
ročných aktivitách Ústredia diakonie.
Popri tom diskutovali o zhodách a rozdie-
loch v službách.

Ďalší deň sa návšteva stretla v Košiciach
so zástupcami východných seniorátov, kde
ich privítali: Zoltán orémus, senior Abov-
sko-turnianského reformovaného seniorá-
tu, Juraj Brecko, senior Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu, eri-
ka Dékányová, seniorka Michalovského
reformovaného seniorátu, Jaroslav széles,
duchovný cirkevného zboru Košice, Ma-
rika Gécziová, manažérka nonprofitovej

organizácie RE-MI-
DIA, Jaroslav Géczi,
člen rady riaditeľstva
Ústredia diakonie, Ma-
rianna sláviková, du-
chovná cirkevného zbo-
ru Byster a tímea Pán-
dy-Kovács, duchovná
cirkevného zboru Seňa.

O bohatých službách
nonprofitovej organi-
zácie RE-MI-DIA po-

rozprávala Marika Gécziová, kde sa zao-
berajú: detskými tábormi, vedúcimi škole-
niami, organizáciou konferencií pre rôzne
vekové kategórie, tiež sa aktívne zapája-
jú do rôznych zbierok. Vydávajú vlastné
noviny. Na stretnutí kázal Jaroslav Géczi,
v kázni poukázal na základné úlohy dia-
konie. Bratia vo vedení Jaroslava Szélesa
obhliadli históriu mesta Košice.

Stretnutie bolo prospešné pre obe stra-
ny, pomohlo v novom svetle poukázať na
vlastné služby a posilnilo pokračovanie
spolupráce dvoch zúčastnených strán.

szilárd Haris–
tímea Pándy-Kovács

Duchovný na penzii, Sándor Ber-

náth vrátil svoju dušu Stvoriteľovi

vo svojom 88. roku života dňa 9. ap-

ríla 2016. Slúžil 38 rokov v cirkev-

nom zbore Zádiel a Háj. Od roku

1951 bol kaplán v Zemplínských

Hradištiach. V roku 1952 dokončil

svoje teologické štúdium v Prahe.

Od roku 1952 bol kaplán v Rimav-

skej Sobote. V roku 1953 ho pre-

miestnili do Trstenej pri Hornáde,

kde spoznal svoju manželku s kto-

rou sa zosobášili v roku 1953. Od

roku 1982 slúžil aj v Hosťovciach a

Turnianskej Novej Vsi. 

Popri službe v štyroch cirkevných

zboroch bol aj zástupca seniora.

Do dôchodku odišiel v roku 1993

ako 65 ročný. Občas pomáhal v cir-

kevnom zbore v Košiciach v diako-

nických službách v nemocniciach,

alebo v domovoch pre dôchod-

cov.

Jeho zdravotný stav sa pomaly

postupne zhoršoval. V 88. roku svoj-

ho života zomrel v náručí svojej mi-

lovanej manželky 9. apríla 2016.

Smútočnú bohoslužbu držal se-

nior Abovsko-turnianskeho reformo-

vaného seniorátu Zoltán Orémus,

hlásal Božie slovo na základe 2Tim

4,7. V mene Reformovaného cirkev-

ného zboru Zádiel a k nemu patria-

cim cirkevným zborom sa poďako-

val Bohu za 38 rokov vernej služby

duchovný zo Zádielu Balázs Var-

gha.

Pozostatky duchovného na pen-

zii, Sándora Bernátha pochovali v

Košiciach v cintoríne Rozália.

sánDor  BernátH
(1928–2016)
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Návšteva zástupcov českej diakonie



seniorátna biblická hodina. V pôst-
nom období sa konali seniorátne biblic-
ké hodiny v Tekovskom reformovanom
senioráte v cirkevnom zbore Hontianska
Vrbica. Výkladom Božieho slova poslú-
žili títo duchovní pastieri: Tibor Ré-
vész a jeho manželka, Ilona Kissová,
Zsuzsanna Szathmáry, Judita Erdélyi-
ová, Veronika Sándorová. Duchovní pas-
tieri podali výklad Božieho slova na zák-
lade voľne vybranej témy (podľa vlast-
ného výberu).

valné zhromaždenie. Riadne jarné
valné zhromaždenie komárňanského se-
niorátu sa konalo dňa 3. apríla v refor-
movanom kostole v Diakovciach.

HeKs. Matthias Herren, splnomoc-
nenec pre Stredovýchodnú Európu švaj-
čiarskej podpornej organizácie HEKS,
dňa 4. apríla v rámci svojej návštevy
našej cirkvi, navštívil cigánsku misiu
vo Veľkom Balogu. Cigánsku misiu
HEKS finančne podporuje v danej ob-
ci.

Finančná zbierka. V rámci progra-
mu Podkarpatská oblasť nie je sama,
odovzdali predstavitelia našej cirkvi
(Róbert Géresi zástupca biskupa, Vik-
tor Kraus senior, Gyula Kassai senior,
Loránt Rákos synodálny radca, Tímea
Kovácsová Pándyová duchovná, Janet-
te Baloghová pracovníčka Kancelárie
Synody a Henrieta Ibosová riaditeľka
Ústredia diakonie) ďalšiu finančnú zbier-
ku, a to desaťtisíc eur v dňoch 7. až 9.
apríla. Reformovanú cirkev zakarpat-
skej oblasti zastupoval Miklós Zsukov-
szky senior Beregu a Attila Balogh se-
nior užský. 

valné zhromaždenie. Jarné valné
zhromaždenie Abovsko-turnianskeho
seniorátu sa konalo v reformovanom
kostole cirkevného zboru Moldava nad
Bodvou dňa 10. apríla. 

ekumenická rada cirkví. Dňa 14.
apríla sa v Bratislave konalo zasadnu-
tie Riaditeľskej správy Ekumenickej ra-
dy cirkví na Slovensku, na ktorom sa
zúčastnil aj biskup László Fazekas. Na
zasadnutí bol prítomný aj Róbert Pol-
lák, bývalý vládny komisár rómskych
záležitostí, ktorý referoval ohľadom in-
tegrácie Rómov o možnostiach spolu-
práce. Bola reč aj o regionálnej konfe-
rencii, ktorá sa koná v máji, ktorú uspo-
riada Ekumenické Fórum Žien v Če-
chách a na Slovensku. Tiež sa zmienili
o vydaní ekumenického kalendára v ro-
ku 2017.

valné zhromaždenie. Dňa 17. apríla
sa konalo jarné valné zhromaždenie už-
ského seniorátu v Bajanoch, na ktorom
sa zúčastnil aj biskup našej cirkvi.

HeKs. Dňa 23. apríla sa konala re-
meselnícka výroba v Slavci za pomoci
švajčiarskej podpornej organizácie
HEKS. Cieľom tejto podpornej organi-
zácie je podporiť sociálne slabšie situo-
vaných mladých Rómov a detí pomo-
cou náboženskej výuky, hier, remesel-
níckej výroby, filmovým klubom, pre-
ventívnymi prednáškami a hudobnými
programami. Na tejto príležitosti sa zú-
častnilo 32 osôb. 

valné zhromaždenie. Dňa 24. apríla
sa konalo jarné valné zhromaždenie
zemplínskeho seniorátu v reformova-
nom kostole v Strážnom.

Generálny konvent. Dňa 25. a 26.
apríla zasadalo v meste Oradea (Veľký
Varadín) predsedníctvo Generálneho
konventu, na ktorom našu cirkev zastu-
poval František Porubán, zástupca ge-
nerálneho kurátora a László Fazekas
biskup. Medzi témami okrem iného bola
aj príprava plenárneho zasadnutia Gene-
rálneho konventu, ktoré sa bude konať
v Košiciach; oslava dňa Maďarskej Re-
formovanej Jednoty v meste Kluž; pred-
prípravy osláv päťstého výročia refor-
mácie, prepracovaný text II. Helvétske-
ho vierovyznania, príprava reformovanej
mapy, a nakoniec zazneli referáty ohľa-
dom práce výborov.
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Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry!
V dňoch 1. do 8. októbra 2016 máte

opäť možnosť zúčastniť sa na ceste do
Izraela. 

Sprievodcom bude fundovaný kato-
lícky kňaz Jaroslav Rindoš, a duchovnú
stránku zájazdu bude mať na starosti
Erika Domonkošová, farárka Slovenské-
ho reformovaného cirkevného zboru v
Košiciach. Navštívime miesta, ktoré
zohrávajú významnú úlohu v dejinách
spásy. 

Bližšie informácie môžete získať na
adrese: Erika Domonkošová, Na záhum-
ní 17, 040 15 Košice-V. Tel.: 055/68
41 596, 0903/914 964, 0917/350 174.
E-mail: domonkosovaerika@gmail.com.

V Bratislave 12. mája sa konalo stret-
nutie predstaviteľov kresťanských cirk-
ví a židovských obcí, na ktorom prijali
spoločné vyhlásenie k predsedníctvu
Slovenskej republiky v Rade Európskej
únie.

„My, predstavitelia kresťanských cirk-
ví a židovských obcí v Slovenskej re-
publike chceme vyjadriť podporu Vlá-
de Slovenskej republiky pri realizácii
slovenského predsedníctva v Rade Eu-
rópskej únie. Je to príležitosť predstaviť
Slovensko ako modernú krajinu, ktorá
prešla rozsiahlou spoločenskou trans-
formáciou. Slovensko by malo zostať na-
ďalej aktívnym členom Európskej únie

a súčasne si zachovať svoju duchovnú a
kultúrnu identitu.

Je veľmi dôležité, aby si celá Európa
v čase sekularizácie a migračnej krízy
zachovala duchovné dedičstvo, ktoré vy-
chádza z judaizmu a kresťanstva. Nereš-
pektovanie tohto dedičstva v Európe má
vážne spoločenské, sociálne a demogra-
fické dopady. Apelujeme na Vládu Slo-
venskej republiky, ale aj predstaviteľov
Európskej únie, aby sa starostlivosť o ro-
dinu stala v Európe jednou z najvyšších
priorít.

Predsedníctvo Slovenskej republiky v
Rade Európskej únie budeme sprevádzať
svojimi modlitbami.“

V Bratislave, 12. mája 2016

Vyhlásenie predstaviteľov cirkví k slovenskému 

predsedníctvu v rade európskej únie


