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SLOVO  BOŽIE  STÁVAJÚCE  SA  ŽIVOTOM
„Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, kto-

rí oklamávajú samých seba“ (Jk 1,22). Ak je koniec roka
obdobím inventarizácie, môžeme sa spýtať samých seba,
či poslúžil k tomu, aby sme sa stali lepšími, či sme napre-
dovali v znalostiach, ale hlavne v láske? Ak je však nový
spoločenský rok obdobím plánovania, s takou istou dobro-
prajnosťou je treba rozhodnúť o tom, že čo by sme chceli
robiť ináč.

Z
aiste by sme všetci chceli nasledovať dobro a vy-
varovať sa zla. Pretože to je dôležitou úlohou
kresťanského človeka, čo snáď najlepšie môže-

me vyjadriť slovami apoštola Pavla: „Žite tak, ako je hod-
né povolania, ktorým ste boli povola-
ní“ (Ef 4,1b). V liste Rímskym apoštol
to nazýva „rozumnou službou Bohu“,
ktorá je spojená s obnovovaním mysle
a zisťovaním toho, že „čo je vôľa Bo-
žia, totiž, čo je dobré, milé a dokona-
lé“ (Rím 12,2).

To všetko je potrebné kvôli tomu,
že človek dostal od Boha jedinečnú
službu: môže byť zúčastnený na stvo-
rení. Boh aj dnes stvorí skrze svoje
Slovo, veď oslobodenie z hriechu a možnosť nového živo-
ta je reálne jedine skrze stvorenie nového srdca. A nakoľko
slovo Božie malo svoj podiel aj na našom obrátení, takisto
je nezbytné aj v obrátení iných. My teda máme vedieť slo-
vo Božie preukázať.

To chce aj apoštol Jakub navodiť v našom živote, keď
píše o zachovaní slova Božieho. Má sa stať konajúcimi ru-
kami, potešujúcimi vetami, chodiacimi nohami v našom
živote. To jednoznačne znamená, že máme odložiť všeli-
jaké ľudské mudrovanie a liberalizmus sveta, keď hľadíme
na ľudský život a skúmame jeho zmysel a osoh, cieľ a
smerovanie. Veľa problémov nám v našom živote narobil
ten pyšný postoj, ktorý budoval na ľudskom rozume a nie
na Božej vyhlásenej vôli. Pre kresťanského človeka je pre-
to smerodajné jedine slovo Božie, vyhlásená vôľa Božia.
Jakub nás preto vyzýva, aby sme boli nielen poslucháčmi,
ale aj činiteľmi slova Božieho.

Účasť na bohoslužbách, študovanie Písma, praktizova-
nie obecenstva je veľmi dôležitá vec, ale ostáva len príleži-
tosťou dávajúcou znalosť a dobrý pocit, ak nenapredujeme
v láske a nemajú za následok duchovný rast, slovom: ak
nenarastá naša podobnosť k Ježišovi Kristovi. Svet totiž
Krista spozná práve podľa toho, či sú Jeho dietky schopné
stať sa soľou i svetlom. Podľa toho, či sa prispôsobujeme
k rytmu sveta alebo nie. Či prevezmeme pyramídu hodnôt
sveta, alebo nasledujeme oveľa bohatší systém hodnôt sme-
rujúci k životu.

K tomu je nezbytné prežívanie slova Božieho deň čo
deň. Máme aplikovať na seba samých všetko to, čo Boh

nám vo svojom slove
zdelil. Nemôžeme žiť
svoj život tak, že ho de-
líme na nedele (keď dá-
vame pozor na slovo Bo-
žie) a na všedné dni (keď
slovo Božie nemá žiadny
účinok na náš život). Svet
nás sleduje a očakáva od-
poveď na mnohé otázky.
A my máme byť schopní

zodpovedať tieto otázky svojimi slovami či jasným sme-
rovaním svojich činov.

Tak konali aj naši vyznávačskí predkovia, keď pravdy
svojej viery sformulovali v jasné tézy a svojím smelým po-
stojom, svojím životom lipnúcim na Kristovi ukázali prí-
klad každému.

A
nakoľko v tomto roku si pripomíname 450. vý-
ročie prvého vydania Heidelberského katechiz-
mu, je požehnané a osožné, ak – majúc na zre-

teli pravdy viery skoncipované na základe Písma svätého
– aj my budeme môcť napredovať v lepšom poznaní Bo-
žieho plánu spásy. Berúc za základ toto všetko, naučme sa
konať Božiu vôľu, aby sme na konci roka mohli vyrozprá-
vať: vďaka Bohu, že sme napredovali v láske, úcte k blíž-
nym a vzájomnom pochopení, ale hlavne vo vďačnosti vo-
či Bohu!

László Fazekas



Jánovo evanjelium je medzi
štyrmi evanjeliami nositeľom
niečoho zvláštneho. Keď číta-
me túto knihu, ako keby sme
vždy boli na vrchu premene-
nia, ako keby sme neustále vi-
deli to svetlo, ktoré sa ligoce
na tvári Ježiša Krista.

Prvá veta evanjelia pozostáva
len zo štyroch slov, ale má taký
obrovský význam, ktorý by bolo
možné v rade zväzkov vykladať
– ako tomu aj učinili teológovia
počas stáročí, ale napriek to-
mu nedokázali odhaliť všetky
jeho súvislosti. Táto veta znie
nasledovne: „Na počiatku bolo
Slovo.“

Existujú slová, ktoré často-
krát používame, ale ak sa nás
opýtajú, nevedeli by sme pove-
dať, že čo vlastne znamenajú.
To Slovo je vlastne Božia stvo-

riaca myšlienka a moc, ktorou
vytvoril všehomír. Tak tomu
Starý zákon hovorí, že „dá-
bár“. Tu však nájdeme iné slo-
vo, totiž logos. Logos je grécke

slovo, ktoré sme v slovách ako
logika, logické dodnes zacho-
vali.

Gréci boli ľudom filozofie a
vedy; a hľadali, že čo je to
vlastne zmysel, ktorý obsiahne
všehomír, ktorý skrýva vnútor-
ný cieľ a motiváciu celého sve-
ta. Či vôbec má tento svet cieľ?
Či má smer pokroku, logos, lo-
giku? Mnoho ľudí to zapiera,
avšak grécka múdrosť to hlá-
sala.

A evanjelista Ján prevzal z
gréčtiny toto slovo a naraz zač-
ne hovoriť o tom, že áno, tento
svet má obdivuhodný zmysel.
Je možné zistiť, že načo sme
vlastne na tejto zemi. Je po-
trebné len to, aby sme našli Lo-
gos, ktorý je nositeľom tohto
zmyslu. Tento Logos je vlastne
Ježiš Kristus.

(Sándor Szathmáry)

Zmysel a cieľ sveta

Pred tvárou
Hospodina

Buď požehnaný, môj Otče a
priateľu, za všetko, čo si mi dal
a za všetko, čo si mi odňal. Za
všetky moje starosti a trápenia,
aj za všetky moje radosti. Ty si
ma milostivo viedol cez pustiny
tohto sveta a mal si trpezlivosť s
mnohými mojimi hriechmi a ne-
dostatkami. Ty si naozaj plný
milosti a slávy. Bože všetkého
milosrdenstva a Otče všetkej
lásky, prebuď moje lenivé srdce
a naplň ho vďačnosťou. Buď so
mnou, Pane, v nastávajúcom
čase. Ja neviem, čo ma očaká-
va. Ty to však vieš. Vyvoľ mi môj
údel Ty, sprevádzaj ma a drž ma
deň čo deň a noc čo noc tesne
pri sebe. Môj Otče, želám si mi-
lovať a poslúchať Ťa. Vezmi si
moje srdce, lebo ja sám Ti ho
neviem dať, a odstráň všetko,
čo mi prekáža byť Tvojím úplne.
Amen.

Ashton Oxenden
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Tibor Sabovik

KRISTE  MILOVANÝ
1Kor 3,10–15

Ježišu náš, základ pevný,
položil si svojej cirkvi,
my sme teraz rok skončili,
či sme sa aj zamysleli,
ako sme ju cez rok budovali,
naplnili sa Tvoje plány?
Za Tebou my ísť chceme,
zostaň s nami, nech to vieme.
Česť vzdávame Tvojmu menu,
Ty sám nám chystáš odmenu.
Kriste Pane pomáhaj nám,
jej základom buď len Ty sám.

NOVÝ  ROK
Nový rok si nám dal ó, Pane,
daj, nech ostávame naďalej
v Tvojej ochrane. 
Požehnaj prosíme svoju cirkev,
zbory, nech sa opäť zapĺňajú
chrámy, chóry.
Ty si Boh milostivý, veľký,
teraz, aj na večné veky. Amen.



Tento text je apelom na životnú
nevyhnutnosť dodržiavania urči-
tých morálnych zásad v každej
oblasti života spoločnosti a teda aj v
politike. Jedine každodenný život
podľa morálnych kritérií totiž
dokáže vytvoriť zdravý základ, na
ktorom možno vybudovať harmo-
nickú spoločnosť. Nič iného!

Nijaké, ani tie najlepšie znejúce rie-
šenia neprinesú nikdy želaný, dlhodo-
bý a trvalo udržateľný rozvoj, ak sa ich
tvorcovia a uskutočňovatelia, čiže po-
litici i celá spoločnosť, nebudú vo svo-
jom živote riadiť určitými, už spomí-
nanými, vysokými morálnymi štandar-
dami. To je jednoducho základ, bez kto-
rého sa nepohneme ďalej!

Každý spoločenský systém a každá
snaha o jeho reformu, budovaná na i-
ných základoch, bude mať určité dlh-
šie alebo kratšie trvanie, avšak nako-
niec (tak ako všetky doterajšie systémy
a snahy v dejinách ľudstva), sa vždy
zrúti!

Padol Egypt, padlo staroveké Gréc-
ko, padol Rím, padla Hitlerova „tisíc-
ročná ríša“, padol komunizmus, ktorý
tu mal byť na večné časy a zákonite
musí padnúť aj súčasný systém, preto-
že tak, ako vo všetkých predchádzajú-
cich prípadoch, aj v ňom už celková
morálna prehnitosť vo všetkých oblas-
tiach života spoločnosti dosahuje svoj-
ho vrcholu. Dosahuje vrcholného bodu
zlomu, za ktorým tak, ako tomu bolo
vždy doposiaľ, nasleduje už iba strm-
hlavý pád nadol.

Už pred 5000 rokmi nám boli ukáza-
né princípy, na ktorých má byť budo-
vaná ľudská spoločnosť, ak má byť ús-
pešná, harmonická a jej vývoj trvalo
udržateľný. Tieto princípy sú zhrnuté v
Desatore! K nim treba pripočítať i zá-
sadné odporučenie Krista: nerobiť iným
to, čo nechceme, aby iní robili nám.

Ľudstvo dneška tieto princípy pozná,
hovorí o nich, ale je na míle vzdialené
od toho, aby podľa nich aj žilo. Či už
každý človek sám, vo svojom osobnom
živote, alebo spoločnosť ako celok, kto-
rá by ich dodržiavanie zahrnula do svoj-
ho zákonodarného systému.

Avšak každá spoločnosť a každý sys-
tém, ktorý sa neriadi vysokými prin-
cípmi Desatora a základnými zásadami
Kristovej náuky, nesie v sebe už od sa-
mého počiatku zárodok smrteľnej cho-

roby, v dôsledku ktorej musí skôr či
neskôr dospieť ku skaze a zničeniu.
Čím neskôr, tým zásadnejšie! Pohľad
do vzdialenej i nedávnej histórie je to-
ho dôkazom.

Na tejto planéte a v tomto stvorení
totiž nemá stáleho trvania nič, čo sa ne-
opiera o princípy Desatora a o podsta-
tu Kristovho učenia, čiže o vôľu Božiu.
Ak teda obyčajní ľudia, tvoriaci základ
každej spoločnosti, ako i určitá elita,
ktorá vzíde z ich radov, čiže súčasní
politici, ak títo všetci nebudú sami osob-
ne vnútorne pevne stáť na týchto prin-
cípoch, žiť nimi a aktívne ich uplatňo-
vať pri všetkom, čo robia, k nijakej vý-
znamnej a zásadnej zmene ľudskej spo-
ločnosti k lepšiemu nebude môcť nik-
dy dôjsť.

Bez tohto nevyhnutného základu bu-
deme vždy kráčať od jednej krízy k
druhej a nakoniec až k celkovému zrú-
teniu a pádu tejto civilizácie, pretože
inej cesty, ako cesty v súlade s Božou
vôľou vo stvorení, niet! Ani pre jednot-
livca, ani pre celú ľudskú spoločnosť.

Áno, môžeme ísť aj vlastnými cesta-
mi, avšak nikdy nie trvalo, ale vždy iba
určitý čas. Lebo ako sa vraví: „Všetko
do času, Pán naveky!“ V praxi to zna-
mená, že dlhodobú trvácnosť môže
mať iba to, čo sa opiera o Božiu vôľu.
Všetko ostatné bude vždy trvať iba do
času. Na tom nič nezmení ani vzdela-
nosť, ani peniaze, ani moc, ani prospe-
rujúca ekonomika, ani vojenská sila,
ani nič iného! Veľkou a nezodpoveda-
nou otázkou zostáva, ako je vôbec
možné, že to ľudia ešte doteraz nepo-
chopili?!

Milan Šupa
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V čom sa skrýva zmena k lepšiemu?
M

Y
ŠLIEN

K
Y

Ak budeme o svojom Pánovi
stále uvažovať a srdcom Mu bu-
deme vzdávať chválu a vďaku,
náš kresťanský život bude usta-
vične svieži. Naša modlitba bu-
de rozhovor s Bohom, ako keby
sme sa rozprávali s priateľom.
On sám nám oznámi aj skryté
veci. Častejšie a radostnejšie si
potom uvedomíme Kristovu prí-
tomnosť. Srdce sa rozhorlí vedo-
mím, že Kristus nás sprevádza
životom, ako kedysi sprevádzal
Enocha. Ak to kresťan skutočne
prežíva, v jeho živote sa prejaví
jednoduchosť, skromnosť a po-
kora, miernosť. Celé okolie spo-
zná, že spoločníkom mu je Kris-
tus a že sa učí od Neho.

Človek, ktorý dennodenne úp-
rimne prosí Boha o pomoc, opo-
ru a silu, bude mať šľachetné
túžby, rozvážne správanie a stály
hlad po spravodlivosti. Trvalé
spojenie s Bohom nám pomôže
šíriť svetlo pokoja a súladu me-

dzi tými, s ktorými sa stretáva-
me. Sila získaná modlitbou a vy-
trvalé úsilie získať povahu ozdo-
benú ohľaduplnosťou a pozor-
nosťou nám zmenia každodenné
povinnosti na radosť a naplnia
nás pokojom zo všetkých okol-
ností.

Blížiaci sa čas súženia a úz-
kosti bude vyžadovať vieru, kto-
rá vie prekonať ťažkosti, trpezli-
vo čakať a znášať hlad – teda
vieru, ktorá neochabne ani v naj-
ťažších skúškach. Boh poskytu-
je čas milosti, aby sa pripravil
na čas súženia. Jákobovu vytrva-
losť a odhodlanosť odmenil Boh
víťazstvom. Toto víťazstvo bolo
dôkazom moci vytrvalej modlit-
by.

(E. White)

MODLITBA  A  VYTRVALOSŤ

Ilustračná snímka Štefana
Esztergályosa



Reformátor Ján Kalvín bol nad-
mieru plodným autorom. Písal a
veril, učil a naprával, hájil a svedčil.
Od neho máme aj katechizmus a
vyznanie viery, ktoré pod názvom
Vzdělání ve víře: Katechismus a
Vyznání víry z r. 1537 z francúzske-
ho originálu preložil ThDr. Amedeo
Molnár a vydalo Ústřední církevní
nakladatelství v roku 1953 v Prahe.

V úvode sa uvádza, že Kalvín písal
toto dielo v zime, na rozhraní rokov
1536 a 1537. V Ženeve prebiehal zápas
o nový cirkevný poriadok. Reformá-
torov život bol vrchovato naplnený zá-
pasmi, ale cesta viery je už raz taká.
Veriaci má cieľ, cesta k nemu nie je
jednoduchá, zvlášť ak chceme šíriť a
povedať aj okoliu to biblické: „Viem
komu som uveril.“

Ján Kalvín má len 27 rokov, keď píše
svoje zásadné dielo. Sám sa chcel ve-
novať štúdiu, túžil po sústredení sa na
vedeckú prácu. Tu prichádza Farel, aby
ho presvedčil, čo sa mu aj podarilo. O-
bidvaja napokon spolupracujú na re-
formačnom diele. Vzdelanie vo viere u-
vádza základné pravdy a podstatu Kal-
vínovej Inštitúcie. Inštitúcia bola urče-
ná vzdelanej vrstve, ale Vyznanie viery
bolo pre širší okruh záujemcov. Je to
prvý ženevský katechizmus, ktorý mal
za cieľ učiť a viesť. Kalvín bol v Že-
neve cudzinec, podľa historických záz-
namov ho nazývali: Ten Francúz.

V preloženom Vyznaní viery je na za-
čiatku aj životopis Jána Kalvína, sú o-
písané jeho rodinné pomery a postup
jeho štúdia. Detstvo a mladosť prežil v
rodnom Noyone v Picardii (narodil sa
tam 10.7.1509). Jeho otec, Gérard, bol
biskupským tajomníkom a prokuráto-
rom. Dvanásťročný Kalvín sa stáva
kaplánom, štrnásťročný odchádza na
štúdiá do Paríža. Po smrti jeho otca za-
čína ešte viac vrieť nespokojnosť spo-
ločenská, ktorá prechádzala aj cirkvou.
Reformátor je vykázaný z Francúzska,
útočište našiel v Bazileji, kde bola sú-
stredená veda tých čias. Tam Kalvín pí-
še prvú Inštitúciu a tým reformačne ko-
mentuje vtedajšie udalosti.

O práci na Inštitúcii sa sám vyjadril:
„Je povinnosťou tých, ktorým sa dosta-
lo od Boha plnšieho svetla, aby akoby
za ruku sa ujímali ostatných a pomohli
im nájsť summu toho, čo nám chcel
Boh vo svojom slove odovzdať. Preto
som napísal túto knihu. A vydal som ju

latinsky, aby slúžila vzdelancom zo
všetkých národov.“

Kalvín sa uberá načas do Ženevy,
kde Vyznanie viery vzniká. Tu sa re-
formačné dielo predkladá Ženevča-
nom, ktorí ho so záujmom prijali. Re-
formácia si získavala čoraz viac stú-
pencov. Znelo: „Chceme žiť podľa svä-
tého zákona evanjelia a podľa slova
Božieho, ako nám bolo zvestované, o-
pustiť všelijaké omše a iné obrady a
pápežské tvrdenia, obrazy a modly i to-
mu podobné veci a žiť v jednote a po-
slušnej spravodlivosti.“

Vzdelanie vo viere mala používať
vtedy už bezplatná ľudová škola v mes-
te. Vzdelanie vo viere a Vyznanie viery
je považované za kalvinizmus v kocke,
je to súčasť Článkov o organizácii cir-
kvi a bohoslužby v Ženeve. Božie slovo
je tu pravidlom každého spravovania.
Dbá sa na poriadok života. Sledovala
sa účasť na večeri Pánovej; ktorí nežili

poriadne, boli vylúčení zo spoločen-
stva. V cirkevnom zbore boli ustanove-
ní tzv. strážcovia ľudu. V Kalvínovom
diele je dôraz na praktizovanie. Jeho
príznačný dôraz znel: „Viera – Zákon –
Modlitba.“

Toto je úprimný a priamy dôraz na
kalvínsku zákonnosť poriadku a na
všeobecnú disciplínu. V Ženeve sa mal

uskutočňovať tento stav, čo vyvolávalo
aj nepriazeň a tiež odpor. Povstala opo-
zícia proti Kalvínovi a Farelovi. Zápa-
sy sa týkali viery v Božiu Trojicu, ďa-
lej toho, kto je oprávnený vylúčiť od
svätej večere Pánovej. Vylúčení mali
byť tí, ktorí sa nestotožnili s Kalvíno-
vým Vyznaním viery.

Úvod k Vyznaniu viery uvádza, že sa
šírila obava z mravného nároku refor-
mácie. „Nešlo mu len o jasný predel
medzi evanjelikmi a katolíkmi, ani len
o kázanie Slova a riadne vysluhovanie
sviatostí, dve nevyhnutné známky Kris-
tovej cirkvi, ale o živé, vzájomné obe-
censtvo, o zviditeľnenie Kristovho kra-
ľovania v ľudských vzťahoch v spoloč-
nosti.“ Žalmy sa mali ustavične spie-
vať a biblická zbožnosť sa zrkadliť v
domácnostiach i mimo nich. Cirkvi ne-
smel nikto uberať právo konať posvä-
cujúco alebo naopak, vylúčiť neporiad-
nych.

Všetky snahy reformáto-
rov vyústili do vykázania
Kalvína a Farela z mesta
Ženeva. Píše sa, že mali na
odchod vyhradené tri dni.
Prvý pobyt Kalvína v Že-
neve sa však neskončil ne-
zdarom. Semienko už bolo
zasiate, Kalvín sa mohol po-
učiť a uvidel cestu ďalej.

„Vzdelanie vo viere, zá-
roveň s Vyznaním je jedna z
mála kníh, ktoré Kalvín
stačil sám starostlivo pre-
zrieť a zveriť tlači. Nie je to
práca sekretárov či akých-
koľvek pomocníkov. Samé
názvy už prezrádzajú ich
budujúci ráz.“ V nich je
podľa prekladateľa samot-
né srdce reformačného uče-
nia.

Ženeva sa menila, Kal-
vín dával Božie slovo na
váhu každodenného života.

Takáto snaha sa zaiste stretávala a
stretáva s odporom. On jasne videl ži-
vot práve v tom, že každý čovek sa
podriadi Bohu. V tom sa môže budo-
vať všetko. Súčasnosť len a len potvr-
dzuje, že na to je ešte aj dnes čas mi-
losti.

Juraj Gajdošoci
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Vzdelanie vo viere: Katechizmus
a Vyznanie viery z roku 1537
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Ondavsko-hornádsky reformo-

vaný seniorát vydal s vedomím

Synodnej rady RKCS v polovici

decembra 2012 Detský katechiz-
mus s podtitulom Heidelberský
katechizmus rozprávaný det-
skou rečou nielen pre deti. V
tejto súvislosti by sme vám radi

poskytli viac informácií o tomto

projekte.

V júni 2011 navštívili našu cirkev
bratia z reformovanej organizácie
Fundament z Holandska, ktorá už
niekoľko desaťročí spolupracuje s
našou cirkvou. Pri tejto návšteve
priniesli aj literatúru. Okrem iného
aj publikáciu: Alert! Children’s cate-
chism autora J. Wiskerke-van Doo-

ren. V tejto publikácii je deťom prí-
stupnou formou pomocou príbehov
na jednotlivé dni Pánove (t. j. nede-
le) vysvetľovaný Heidelberský ka-
techizmus.

Bratia z Holandska dali pri rozho-
vore Pavlovi Gurbaľovi (členovi
misijnej komisie ondavsko-hornád-
skeho seniorátu, ktorý na uvede-
nom stretnutí bol tlmočníkom) pod-
net na preklad tejto publikácie do
slovenčiny aj s prísľubom možnej
podpory. Brat Gurbaľ sa pod teolo-
gickým vedením sestry farárky Ma-

rianny Slávikovej (misijnej refe-
rentky ondavsko-hornádskeho se-
niorátu) pustil spolu s ďalšími spo-
lupracovníkmi do práce.

V rámci toho sa vykonala značná
práca na dobrovoľníckej báze:

Preklad: P. Gurbaľ
Jazyková korektúra: E. Kočiško-

vá, J. Šikorová, Z. Marcinová
Ilustrácie: S. Hertnekyová, J. Gur-

baľová
Grafická úprava a príprava do tla-

če: P. Gurbaľ
Teologická korektúra prekladu:

Marianna Sláviková
Na základe odporúčania sestry

Slávikovej Seniorátna rada ondav-
sko-hornádskeho seniorátu prijala
na svojom zasadnutí 10. apríla
2012 uznesenie č. 5: „Seniorátna
rada súhlasí s vydaním publikácie
Detský katechizmus, ale pred vy-
daním dáva na vedomie Synodnej
rade.“

Synodná rada RKCS na svojom
rokovaní dňa 5. mája 2012 roko-
vala o podaní Seniorátnej rady

ondavsko-hornádskeho seniorátu a
v tejto súvislosti bolo prijaté nasle-
dovné uznesenie ZST – 99/2012:
„Synodná rada berie na vedomie,
že Ondavsko-hornádsky reformo-
vaný seniorát vydá detský kate-
chizmus.“

Na základe vykonanej práce, ako
aj vyjadrenia oficiálnych orgánov
seniorátu a cirkvi bola podaná žia-
dosť na holandskú podpornú orga-
nizáciu Stichting Jagtspoel Fonds,
ktorá schválila podporu na vydanie
Detského katechizmu.

Tento Detský katechizmus je pre-
kladom spomenutého diela z Ho-
landska, kde je Heidelberský kate-
chizmus podaný v 52 príbehoch.
Pôvodný Heidelberský katechiz-
mus sa člení na 129 otázok, ktoré
sú zoskupené do 52 dní Pánových
(t. j. týždňov v roku, respektíve ne-
dieľ). Detský katechizmus sa snaží
príbehom vysvetliť, respektíve pri-
blížiť deťom podstatu otázok, ktoré
v pôvodnom Heidelberskom kate-
chizme patria k jednotlivým dňom
Pánovým. V Malom katechizme nie
je síce delenie na 52 dní Páno-
vých, ale niekde majú k dispozícii
také vydanie Heidelberského kate-
chizmu, kde je členenie na 52 dní
Pánových zachované. Znenie Hei-
delberského katechizmu so zacho-
vaným delením na 52 dní Páno-
vých je v elektronickej podobe prí-
stupné na internetových stránkach
a www.oh-seniorat.sk.

Možné použitie Detského kate-
chizmu:

– konfirmačná predpríprava –
staršie deti na besiedkach

– rodinné pobožnosti pre deti
– motivačný úvod hodiny kon-

firmačnej prípravy ku konkrétnym
konfirmačným otázkam Heidelber-
ského katechizmu

– materiál na dorast
– duchovné čítanie pre deti a do-

rast
Cena Detského katechizmu bola

vďaka podpore Stichting Jagtspoel
Fonds a dobrovoľníckej práci spo-
lupracovníkov stanovená na 1 eu-
ro.

Detský katechizmus si možno
objednať na adrese: Seniorský

úrad Ondavsko-hornádskeho se-

niorátu Reformovanej kresťan-

skej cirkvi na Slovensku, Tušice

26, 072 02 Tušická Nová Ves,

mobil: 0903/382 822, tel.: 056/64 95

635, e-mail: jurajbrecko@gmail.com,
brecko.juraj@reformata.sk 

Juraj Brecko
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DETSKÝ  KATECHIZMUS
Heidelberský katechizmus
rozprávaný detskou rečou nielen pre deti
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Ekumenický týždeň
modlitieb za jednotu
kresťanov

Svetová rada cirkví a Pápežská
rada pre podporu kresťanskej jed-
noty aj na tento rok vyhlásili Eku-
menický týždeň modlitieb za jedno-
tu kresťanov.

Program modlitebného týždňa,
ktorý sa na severnej pologuli (na
južnej sú v januári prázdniny) koná
v dňoch 20–27. januára, pripravilo
Indické kresťanské študentské hnu-
tie v spolupráci s Celoindickým ka-
tolíckym univerzitným zväzom a s
Ekumenickou radou cirkví v Indii.
Témou tohtoročného modlitebného
týždňa bude otázka položená na
základe Mich 6,6–8: Čo žiada od
nás Boh?

Modlitebný týždeň poskytne dob-
rú príležitosť prezentovať našu kres-
ťanskú jednotu a spoločne sa mod-
liť za úplnú jednotu, ktorá je Kris-
tovou vôľou.

2013



„...zo stromu poznania dobra a
zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď
budeš z neho jesť, istotne zomrieš“
(1Mojž 2,17). „Syn môj, daj mi svo-
je srdce...“ (Pr 23,26a).

– Mám nápad, s ktorým by sme
mohli docieliť, aby vo vašej izbe bol
vždy príkladný poriadok – vstúpila
mamička do izby k Zuzke, ktorá je
v puberte a práve sedela uprostred
koberca a čítala zaujímavú knihu.

Už zase táto táračka – preblesklo
Zuzkinou hlavou. Vždy len uprato-
vať, človek nikdy nesmie robiť to,
čo by chcel. Neustále dostávam úlo-
hy, a na svoje vlastné veci sa mi sot-
va zvýši čas – šomrala sama v sebe.

– No, čo ty na to? – položila jej
mamička otázku s úsmevom po
tom, čo jej svoj návrh predniesla.

Zuzka nemala ani tušenia, čo by
na to mala odpovedať, veď v uply-
nulých okamihoch bola úplne zane-
prázdnená svojimi vlastnými myš-
lienkami. Ako vždy v poslednom ča-
se. Preto sa ich vzťah aj trošičku
zhoršil.

Mamka dobre videla, čo sa odo-
hráva v hlave dcérky, takže prisad-
la si k nej.

– Pamätáš si príbeh stvorenia? –
pýtala sa.

– Samozrejme, tým sa začína Bib-
lia.

– A pamätáš sa aj na to, čo za-
kázal Boh prvému ľudskému páru?

– Nuž to, aby jedli zo stromu po-
znania dobra a zla.

– Áno, a ešte aký zákaz vydal
Boh?

Zuzka zneistela, pretože nič iné
si nepamätala.

– Dobre si to myslíš, Boh nič iné
nezakázal. Napriek tomu žena ha-
dovi odpovedala už takto: Boh nám
povedal, že nesmieme jesť z toho
stromu, ani sa ho dotknúť (3,3b).
Vidíš? Žena už doplnila, stupňovala
zákaz. To prezrádza, že v okamihu
zákazu v jej srdci nie poslušnosť
voči Bohu bola silnejšia, ale jej po-
horšenie a predsudok: niečo je za-
kázané, niečo je nariadené, nesmie
robiť, čo by chcela, je hatená v nie-
čom. Nedávala pozor na pozna-
nie dobra, že čo všetko dostane od
Boha, ale na zlo, ktoré všetko zni-
čí.

V Zuzke sa niečo pohlo. Aj ja som
počula len rozkaz, nariadenie. Ale
čo vlastne povedala mamka? Už si
na to nedokázala spomenúť.

– Eva bola poslušná hadovi, pre-
tože on hovoril niečo, čo bolo pre
jej uši milšie. Boží chrániaci rozkaz

považovala za takú prekážku, ktorá
(podľa nej) ju vylúči z niečoho. Chá-
peš, Zuzka!? Zvodca vždy ponúka
to, čo sa momentálne javí lepšie.
Ale ako sa ten príbeh skončil? Boli
vyhnaní z raja. Tak sa mi zdá, že ak
ťa v poslednom čase poprosím na

niečo, berieš to na vedomie hlboký-
mi vzdychmi, prežívaš to ako ťar-
chu. Mám strach, že takéto správa-
nie sa ti stáva zvykom. Prosím ťa,
nedovoľ, aby ťa uchvátil a ovládal
hnev, ako tomu bolo v prípade Evy.
Uvedom si: srdce nás riadi. Naše
srdce je tým miestom, kde sa for-
mujú naše myšlienky, vzrušenia a
odpovede. Aj podľa Písma svätého
je to tak, že čo ovláda naše srdce,
to konáme, to hovoria naše ústa.
Ak dovolíš, aby tvoje rozrušenie pre-
mohlo Božie riadenie, tak tvojím
hlavným charakteristickým znakom
bude nespokojnosť, mrmlanie a mr-
zutosť. Nakazíš sama seba. Veľmi
by som chcela, aby tvoje srdce ovlá-
dal Ježiš. Aj ty žiadaš od Boha, aby
obsadil tvoje srdce, všakže? Urobíš
to, pravda?

Boh čaká na to, aby si Ho zavo-

lal do svojho srdca.

Lucia Kis
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Strom poznania dobra a zla a dobyvateľ srdca
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Životopis Ježiša Krista
Som Ježiš Kristus, chcel by som sa prihlásiť na topmanažérsku funkciu v

tvojom srdci. Prosím ťa, prečítaj môj životopis a ak sa mi podarilo vzbudiť
tvoj záujem, čakám na tvoju reakciu.

Meno: Ježiš Kristus
Narodenie: Som od večnosti

Adresa: Nebesia
Telefón: Skrze modlitbu som neustále dostupný

MOJE  DOTERAJŠIE  PRACOVISKÁ:
Zem

Nebesia
ODBORNÉ  POZADIE

Liečenie
Učenie

Byť vzorom
Sebaobetovanie na kríži pre hriechy ľudí

Byť prímluvcom u Otca za ľudí
SCHOPNOSTI:

Múdrosť
Dokonalé poznanie lásky

Vedieť všetko
Nahliadnutie do hĺbky srdca

Napravím choré srdce
Očistenie od hriechov a náprava

PREDNOSTI:
Dokonalosť
Ja som láska

Len skrze mňa je možné dostať sa k Otcovi
Zdolal som smrť

O SEBE:
Skrze svoju smrť na kríži som zmieril človeka s Bohom, takže každý môže

získať večný život, kto ho žiada. Každému pomáham, kto sa na mňa obracia
úprimne. To mienim robiť aj v budúcnosti. Ak ma niekto prijme do svojho
srdca a odovzdá mi jeho riadenie, tomu obdivuhodne preformujem srdce a

spravím ho čoraz dokonalejším.



Konfirmačná slávnosť je v kaž-
dom cirkevnom zbore milou udalos-
ťou, o to väčšou, keď je do spolo-
čenstva cirkvi prijímaná osoba v
dospelom veku. Takáto udalosť sa
konala aj v prešovskom cirkevnom
zbore dňa 9. decembra 2012, kedy
bol do reformovanej kresťanskej
cirkvi, prešovského cirkevného
zboru prijatý nový člen.
Konfirmand sa uvedeného dňa pred
tvárou Pána Boha a kresťanským
cirkevným spoločenstvom bratov a
sestier priznal k svojej viere a sľúbil
vernosť Pánovi Ježišovi a našej
reformovanej kresťanskej cirkvi.

Táto skutočnosť bola o to vzácnejšia,
že v histórii prešovského cirkevného
zboru ide zrejme o prvý prípad, kedy
ku konfirmácii pristúpil dospelý člen.

Konfirmačný akt vykonal duchovný
cirkevného zboru, brat farár Jaroslav
Széles, ktorý má aj nemalú zásluhu na
rozhodnutí nového brata a jeho verej-
nom priznaní sa nielen k svojej viere,
ale aj k viere svojich predkov.

Slávnostná atmosféra tejto chvíle bo-
la umocnená aj vystúpením spevokolu
Jána Kalvína z košického matkocir-
kevného zboru, ktorý svojimi piesňami
pod taktovkou Gabriela Szakála pri-
spel nielen k samotnému aktu konfir-
mácie, ale aj k upevneniu viery a náde-
je v tomto predvianočnom, adventnom
období.

Novému bratovi sa prihovoril kurá-
tor zboru brat Michal Gajdošóci, kto-
rý okrem zablahoželania a pozvania
zapájať sa do aktívneho života cirkev-

ného zboru a reformovanej kresťanskej
cirkvi mu odovzdal ako dar cirkevného
zboru Svätú Bibliu, ktorá by mu pripo-
mínala tento slávnostný deň. Brat kurá-

tor sa prihovoril aj členom cirkevného
zboru, keď prítomných bratov a sestry
vyzval, aby nového člena prijali s otvo-
renou náručou a modlili sa za upevne-
nie jeho viery, ale aj viery a zdravia je-
ho rodiny.

Zároveň poďakoval aj členom spe-
váckeho zboru za spestrenie celej sláv-
nostnej bohoslužby, a tak svojím spe-
vom prispieť k dobrej a príjemnej at-
mosfére adventného-vianočného oča-
kávania na príchod Pána Ježiša.

Sme Pánu Bohu vďační za Jeho po-
moc a požehnanie, ktorého sa nám do-
stalo nielen dnešného dňa, ale ktorého

sa nám dostáva každého dňa, a to nie-
len v našom malom cirkevnom zbore,
ale aj v našich rodinách.

–mgi–
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Vzácna konfirmačná slávnosť v Prešove
Modliť sa za upevnenie viery

V nedeľu 18.11.2012 v michalov-
skom kláštore redemptoristov sa konal
už jubilejný dvadsiaty ročník regionál-
nej prehliadky duchovných piesni.

Zemplínske osvetové stredisko v Mi-
chalovciach zorganizovalo vydarené
podujatie, na ktorom spieval na Božiu
slávu aj náš reformovaný zborový spe-
vokol v Michalovciach, Soli Deo glo-
ria, pod vedením kantora J. Tichého.
Spevokol dostal ďakovný list za pod-
poru a šírenie duchovnej piesne v regi-
óne Zemplína. Náš spevokol sa pravi-
delne zapája do duchovných podujatí
na pôde zboru, ale aj v širšom okolí.
Všetkým jeho členom, priaznivcom a
spolupracovníkom patrí preto poďako-
vanie.

–jg–

Michalovce
Regionálna prehliadka
duchovnej piesne

V prvý decembrový deň sa v priestoroch zborového domu a Carmel centre v
Sečovciach konalo stretnutie konfirmandov z Ondavsko-hornádskeho reformo-
vaného seniorátu. Téma v podaní brata seniora Juraja Brecka mala rozprávko-
vo-poetický názov: 3 kroky ku šťastiu. Deti z rôznych zborov seniorátu (v počte
asi 35) spoznávali, ktoré veci sú dôležité na ich ceste spoznávania Boha a života s
Ježišom. Zaujímavý deň bol prepletený množstvom veselých hier, pesničiek a
úprimnými vyznaniami. (Prameň: www.oh-seniorat.sk)



OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI
Návšteva Komárna. Dňa 22. novem-

bra 2012 biskup László Fazekas prijal
duchovných slúžiacich v rámci Ekume-
nickej dušpastierskej služby v Ozbroje-
ných silách Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky, ktorí na rokovanie prišli
pod vedením majora Milana Petrulu.
(Medzi nimi slúžia aj dve duchovné na-
šej cirkvi, totiž Alžbeta Lucskayová a Ja-
na Tabačková.)

Seniorálne valné zhromaždenie. Dňa
24. novembra 2012 sa konalo seniorálne
valné zhromaždenie gemerského senio-
rátu, na ktorom predsedovia našej cirkvi
poďakovali sa za službu vykonávanú v
našej cirkvi duchovnému Lászlóovi Sza-
bóovi, ktorý v minulom roku odišiel do
dôchodku z cirkevného zboru Gemerská
Hôrka.

Vizitácie. Dňa 26. novembra 2012 bis-
kup László Fazekas v sprievode seniora
abovsko-turnianskeho seniorátu Zoltána
Orémusa navštívil duchovných v Plešiv-
ci, Hucíne, Silici, Slavci a v Rožňave; na
druhý deň prišli na rad duchovní v Silic-
kej Jablonici, Hrušove, Jablonove nad Tur-
ňou, Bôrke a Brzotíne, kým dňa 28. no-
vembra duchovní v Hrhove, Zádieli,
Moldave nad Bodvou, Čečejovciach a v
Cesticiach. Medzi návštevy zaradili aj
vyhľadanie duchovného na dôchodku
Zoltána Gyüreho, ktorý žije v starobinci
v Moldave nad Bodvou.

Inštalácia duchovnej. Dňa 2. decem-
bra 2012 bola inštalovaná do svojho úra-
du Beáta Bohony, zvolená duchovná Re-
formovaného cirkevného zboru Reca. Na
slávnostnej príležitosti, kde zvestovaním
slova Božieho poslúžil biskup László Fa-
zekas a akt inštalácie vykonal senior Bra-

tislavského reformovaného seniorátu And-
rás Szabó, bol prítomný aj generálny ku-
rátor Vince Fekete.

Biblická súťaž vo väznici. V prvú ad-
ventnú nedeľu, 2. decembra 2012 sa v
želiezovskej väznici uskutočnila ekume-
nická biblická vedomostná súťaž, témou
ktorej bolo Markovo evanjelium. Rovna-
ké podujatie prebehlo paralelne aj v Ma-
ďarsku v organizácii Maďarského väzen-
ského spoločenstva. Na konci súťaže všet-
ci uväznení boli odmenení náboženskou
literatúrou, avšak najväčšou odmenou
pre nich bolo, že lepšie poznali Krista.

Seniorálne valné zhromaždenia. Zem-
plínsky reformovaný seniorát mal valné
zhromaždenie dňa 7. decembra v Sloven-
skom Novom Meste, kým na druhý deň sa
konalo seniorálne valné zhromaždenie Už-
ského reformovaného seniorátu v Drah-
ňove. Na obidvoch rokovaniach bol prí-
tomný biskup László Fazekas, ktorý dňa
15. decembra sa zúčastnil spolu s gene-
rálnym kurátorom Vince Fekete aj val-
ného zhromaždenia Ondavsko-hornádske-
ho reformovaného seniorátu v Čani.

Vysviacka rekonštruovaného orga-
na. Z vyše desaťtisíc eur sa podarilo ob-
noviť 107-ročný organ v reformovanom
kostole v Rožňave. Reformovaný cirkev-
ný zbor zbieral finančné prostriedky na
opravu organa viac ako sedem rokov a
podarilo sa mu získať financie z rôznych
projektov. Na slávnostnej ďakovnej bo-
hoslužbe, ktorá sa konala 9. decembra
2012 a skončila sa organovým koncer-
tom Zoltána Kissa, zvestovaním slova
Božieho poslúžil biskup László Fazekas.

Bol členom bratislavského zbo-
ru od svojho narodenia, potom aj
oddaným presbyterom po dlhé ro-
ky, pre koho život a budúcnosť
zboru bolo nadovšetko. Bol hlbo-
ko nadchnutý láskou Kristovou a
túžbou po záchrane duší, aby čo
najviac ľudí získalo živú vieru a
spasenie. Využil každú príležitosť
na vydávanie svedectva nielen v
bratislavskom senioráte, ale aj za
jeho hranicami. Už za mladi ho u-
chvátila spasiteľná láska Kristova,
ktorej sa stal oddaným služobní-
kom. Čo prijímal od Pána ako po-
žehnanie, snažil sa tým obohaco-
vať aj ostatných. Zvlášť milými mu
boli príležitosti, keď dostal pozva-
nie a mohol občas kázať slovo Bo-
žie aj v susedných zboroch. Rád
navštevoval seniorálne stretnutia
duchovných a vydával svedectvo
o slove Božom aj na biblických ho-
dinách.

Ako veriaci človek vedel byť
vďačný za mnohoraké Božie dary.
Napriek svojmu veku dokázal byť
duchovne čerstvý a využiť každú
príležitosť, aby zvestoval svojho
živého Vykupiteľa.

Po húževnatom živote nasledo-
vali roky dôchodku, ktoré boli tiež
plné služby a svedectva. Posledné
týždne však plynuli rýchlo v nemo-
ci. Aj toto prijímal z ruky Božej ako
zvláštnu možnosť na svedectvo o
Božej milosti: s takouto vierou a tr-
pezlivosťou znášal svoje utrpenie,
až kým nespočinul v Pánovi.

S Feribáčim sme sa lúčili 12. ok-
tóbra 2012 v bratislavskom krema-
tóriu za potešenia zo slov Žalm 73,
23–26. Slovo Božie zvestoval du-
chovný Imrich Peres.

Hospodin nech poteší a posilní
zarmútenú rodinu – v nádeji, že kto
odišiel, išiel ta, kde sa naša nádej
stáva spasením a viera nebeským
videním.

–zp–

FRANTIŠEK  PUSKÁS
(1925 – 2012)

Nové publikácie
Vo vydaní našej cirkvi nasledov-

né publikácie vyšli nedávno z tlače:
Oľga Szélesová: Prebudenie (bás-

nická zbierka) – 2,- eurá
Živá nádej (pohrebný spevník) –

3,- eurá
Reformovaný nástenný kalendár

2013 (v slovenskom i maďarskom ja-
zyku) – 0,40 eur

Vyjadrenie vďaky
Ústredie diakonie našej cirkvi vďačne

ďakuje za tú obrovskú lásku, materiálnu
obeť a staroslivosť, ktorú v rámci pro-
gramu Vianoce Misiho Nyilasa naše cir-
kevné zbory, školy, rôzne spoločenstvá i
jednotlivci poskytli v celej krajine. K
zbierke, ktorá bola vyhlásená už štvrtý-
krát, sa ešte vo forme podrobného refe-
rátu vrátime.

Jolán Rácz
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