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VEČNÉ  ZBOHOM  ALEBO  DOVIDENIA
Vo veľkonočnom evanjeliu stoja pred nami rozradostení ľudia, ktorí dospeli k

viere: Tomáš, ktorý bol zo stavu pochybovania privedený k viere, Mária, blúdia-
ca v záhrade, ktorá bola potešená, Peter, rehabilitovaný po trojnásobnom zapiera-
ní, poverený úlohou, alebo celý rad tých, čo sa stretli so Vzkrieseným. A aj my po
našich bohoslužbách nesieme ďalej pieseň, ktorá nám znie v srdci: „Zvíťazil život
nad smrťou, / nebudem viac jej korisťou. / Jej panstvu koniec, isté je, / že nový ži-
vot v Kristu je. / Haleluja!“ (356,3).

A
le keď sa smrť priblíži k nášmu osobnému životu, lebo nás straší, alebo
vidíme ubúdajúce sily či odchádzajúce telo našich milých, alebo už mu-
síme stáť pri otvorenom hrobe, možno v nás znie práve Ježišova otáz-

ka, ktorú kladie Marte žialiacej nad smrťou svojho brata: „Ja som vzkriesenie a
život… Veríš tomu?“ (Jn 11,25a.26b). Verím tomu?

Pri stvorení sformoval Boh človeka z prachu zeme, vdýchol mu život a umies-
tnil ho do Edenu, aby ho zveľaďoval. Kvôli hriechu človek stráca tento rajský
stav, lebo odmenou za hriech je smrť. Hospodin však už v prisľúbení danom
matke dáva človeku nádej, že potomok ženy zvíťazí
nad smrťou. A keď prišla plnosť čias, Boh poslal svoj-
ho Syna, aby človeku vrátil stratené dobro. Lebo Hos-
podin v Ježišovi Kristovi tvorí všetko nové. Nielen du-
cha obdarúva novým životom, ale vo vzkriesení dáva
človeku nové, oslávené telo, na ktoré sa už nevzťahuje
zákon hriechu. Otázkou kvality tohto osláveného tela
sa zaoberá aj apoštol Pavol: „Niekto však povie: Ako sú
mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?“ (1Kor 15,35). Po-
tom vysvetľuje vzkriesenie analógiou so zasiatím a vzklí-
čením pšeničného zrna: „A čo seješ, neseješ ako telo,
ktoré má vzniknúť“ (1Kor 15,37a). Ale obe sú pšeničné, a nielenže sú pšeničné,
ale je to iba iná forma tej istej pšenice. Alebo ako o tom môžeme čítať v jednom
osobnom svedectve: „Príde čas, keď nebudeme mať inú prácu, len vstať z mŕt-
vych…, a verím, že vzkriesenie sa vydarí, nebudeme mať dôvod sťažovať sa.“

Veď: „...ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľud-
ského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zja-
vil skrze Ducha“ (1Kor 2,9–10). Toto je práca Ducha Svätého v našom živote, aby
sme mohli vyznať: Verím vo vzkriesenie tela!

A
k veríme, tak sa nelúčime naveky, neukladáme svojich milých na večný
odpočinok, ale azda budeme schopní znovu napísať na naše náhrobné
kamene neprávom zabudnuté vyznanie našich predkov: V. N. Š. V. – V ná-

deji šťastného vzkriesenia. Nech posilnenie v nádeji na vzkriesenie spečatí náš
život, aby naše veľkonočné kázne neboli márne, ale nech nie je márna ani vaša
viera (1Kor 15,14).

Zsuzsanna Fazekas

Príbeh pokračuje
„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvy-

mi?“ (Lk 24,5). Túto otázku kladú muži
oblečení v žiarivom rúchu ženám, kto-
ré prišli k Ježišovmu hrobu. Čo by mo-
hli odpovedať vo svojom strachu, vi-
diac prázdny hrob?! Možno to, že ony
Ho ani neprišli hľadať, veď videli, že
mŕtve Ježišovo telo uložili do toho hro-
bu a nemalo by byť pochýb o tom, že
mŕtve telo má byť tam, kam ho po-
chovali. A ako majú rozumieť tomu, že
hľadajú živého medzi mŕtvymi?

„Nie je tu, vstal z mŕtvych.“ Ak nie je
tu, kde Ho majú hľadať, kde Ho mož-
no nájsť? Vstal z mŕtvych! Prestúpil do-
teraz človekom chápané a zažité for-
my fyzického bytia, viazané k miestu,
ako to prisľúbil pred svojou smrťou.

Vstal z mŕtvych! Odteraz v plnosti
platí Ježišovo slovo: „Lebo kde sú zhro-

maždení dvaja alebo traja v mojom

mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,

20). A potom zaznieva prisľúbenie: „A
hľa, ja som s vami po všetky dni až

do konca sveta“ (Mt 28,20b). Neohra-
ničuje Ho čas ani priestor. Počnúc tým-
to dňom, Ježiša už nemožno hľadať
a nachádzať podľa dovtedajších mož-
ností. On sám sa stane Sprievodcom
na ceste, On sa zjaví učeníkom zmie-
taným strachom, On kývne z pravice
svojho Otca diakonovi, ktorý preňho
znáša utrpenie, On zastaví prenasle-
dovateľa, ktorý potom ako apoštol Pa-
vol potešuje nové stvorenie, Kristovu
cirkev žijúcu na zemi, nádejou na vzkrie-
senie. Slová žien, ktoré oznamovali Je-
žišovo vzkriesenie, niektorí považova-
li za prázdne reči, ale ľudia otvorené-
ho srdca v rôznych životných situáciách
zakúsili, prežili radosť a silu vzkriese-
nia. Príbeh pokračuje aj pre nás!

András Szabó



Jedného dňa sa na kukle obja-
vil malý otvor. Človek si sadol a
pozoroval motýľa niekoľko hodín
ako zápasí a snaží sa dostať cez
ten malý otvor. Potom sa zdalo, že
jeho pohyb ustal. Vyzeralo to, že
sa to nedostalo až tam, kam by
malo a nemohlo to ďalej pokračo-
vať.

Tak sa človek rozhodol, že mo-
týľovi pomôže, vzal nožnice a kuk-
lu otvoril. Potom sa motýľ ľahko
ukázal. Ale mal slabé, drobné te-
lo a scvrknuté krídla. Človek ho
ďalej sledoval, pretože čakal, že
každú chvíľu roztvorí krídla, roz-

tiahne ich a zväčší, tak aby boli
schopné uniesť jeho telo, čakal,
že sa stanú pevné. Nič také sa
nestalo! V skutočnosti strávil mo-
týľ zbytok svojho života len loze-
ním so svojím slabým telom a so
scvrknutými krídlami. Nikdy ne-
bol schopný lietať.

Čomu človek vo svojej dobro-
srdečnosti a dobrej vôli neporozu-

mel, bola obmedzujúca kukla a
zápas, ktorý bol potrebný na to,
aby sa motýľ dostal cez malý o-
tvor. Bol to Boží spôsob, ako do-
stať tekutinu z tela do krídel mo-
týľa, aby bol schopný lietať, keď
sa raz z kukly oslobodí...

Niekedy je zápas presne to, čo v
živote potrebujeme. Ak by Boh
pripustil prežiť náš život bez pre-
kážok, mohlo by nás to ochromiť.
Neboli by sme takí silní, ako by
sme mohli byť. Nikdy by sme ne-
boli schopní lietať.

Požiadal som o silu…
Boh mi dal starosti, aby ma po-

silnil.
Požiadal som o múdrosť…
A Boh mi dal problémy, aby

som ich riešil.
Požiadal som o hojnosť…
Boh mi dal rozum a svaly, aby

som pracoval.
Požiadal som o odvahu…
Boh mi dal prekážky, aby som

ich prekonával.
Požiadal som o lásku…
A Boh mi dal problémových ľu-

dí, aby som im pomohol.
Požiadal som o priazeň…
Boh mi dal príležitosť.
Nedostal som nič z toho, o čo

som požiadal…
Ale dostal som všetko to, čo

som potreboval.

Nie je ťažké vyliať špinu, ani sa
zašpiniť, ani byť zašpinený. Ťažšie je
nenechať sa zašpiniť a ešte ťažšie je
obstáť v pravde a spravodlivosti. Prav-
da raz zvíťazí. Napriek tomu, že cesta
k nej je ťažká a často tŕnistá. Špinu na
tele a aj tŕne na hlave mal jeden nositeľ
pravdy, ktorý je sám Pravdou. Obstál
vo všetkom. Hoci aj preto zomrel, vstal
a ostáva naveky.

Vždy sa slušne správal aj k tým, čo
nemuseli svoju špinu, či nešťastie
zakrývať. Dotýkal sa ich, keď iní si od
nich umývali ruky. Pozdvihol ich, po-
mohol im. A pozdvihuje aj dnes!

Nebál sa povedať pravdu tým, ktorí
mali svetskú či náboženskú moc v
rukách. Hovoril pravdu a preto bolo
treba zbaviť sa Ho.

Bol pohotový rázne napomenúť, na-
učiť a aj prísne vyskúšať. Nešlo Mu
však o to, aby svojich žiakov ponížil.
Vystrojil ich pre to, aby boli schopní
Ho čo najviac napodobniť v tej ceste
pravdy a za Ním, teda za Pravdou.

Poznáte Ho?
Kdekoľvek ste: doma, v práci, v

škole, v divadle, v obchode, v krčme či
v kostole – držte sa Pravdy a Pravda
vás vyslobodí.

„Ježiš mu povedal: Ja som cesta,
pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak
nejde cezo mňa“ (Jn 14,6).

Martin Mražík

Pred tvárou
Hospodina

Pane Bože, milý Otče, Ty si milo-
srdný a milostivý, dlhozhovievajúci a
verný. Vyznávam Ti vrodenú netrpez-
livosť a neposlušnosť svojho srdca,
že som často reptal na Tvoju svätú
vôľu. Pane Ježiši, daj mi také srdce a
myseľ, aby som v každom utrpení ne-
ustále mal pred očami Tvoj obraz,
ako si s veľkou trpezlivosťou niesol
kríž, ako Tvoju svätú hlavu bili, koru-
novali tŕním a ranili, ako Tvoju tvár o-
pľuli, Tvoje sväté telo bičovali, mučili
a usmrtili. S akou trpezlivosťou si sa
podvolil vôli svojho nebeského Otca!
Daj mi, Pane Ježiši, trpezlive trpieť
všetko, čo Ty chceš. Daj mi svoju ti-
chosť, aby som nereptal proti Tebe.
Daj sa mi spoľahnúť, že ma miluješ aj
v utrpení, a daj mi nádej, že mi pomô-
žeš niesť môj kríž a že mi ho obľah-
číš. Amen.

Johann Arndt
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Tibor Sabovik

VEĽKONOČNÉ  ZAMYSLENIE
Bože milostivý, dávaš svojho Syna,
aby všetkým hriešnym bola zmytá vina.
Nádej spasenia takto ľuďom daná,
veď sa naplnila predpoveď očakávaná.

Syna svojho opäť k životu privádzaš,
čím naše nepravosti tak navždy zahládzaš.
Ako by si nám všetko nedaroval,
keď si nás Ním z hriechov očisťoval.

Ty si povedal: „Hľa činím všetko nové!“
Prosíme, Vzkriesený, otvor každé srdce,
aby nielen tento div večnosti spoznalo,
ale na veky Tvojím vlastníctvom sa stalo.

OBSTÁŤ  V  PRAVDE KUKLA  A  MOTÝĽ



„Nebudeš mať iných bohov…!“
(5Mojž 5,7).

Keď Hospodin ukončil proces stvo-
renia a formovania, obdaroval ľudstvo
„tabuľou sprevádzajúcou na ceste“: Bib-
liou, ktorá viac ako dve tisícročia udáva
správny smer – samozrejme len tomu,
kto sa ňou zaoberá. Hovorí o milujúcom
Bohu, ale rozpráva aj o Bohu, ktorý sa
hnevá: „…ohňom a svojím mečom sa bu-
de Hospodin súdiť s každým tvorom“ (Iz
66,16a). Keďže Jeho lásku nemožno
pochopiť ani prijať ľudským rozumom,
preto je potrebné aj napomenutie: „Hroz-
né je padnúť do rúk živého Boha“ (Žid
10,31).

Žijeme v slobodnom, ale nebezpeč-
nom svete. Odvšadiaľ dolieha špina a ak
nepoznáme „smerovú tabuľu“, často sa
dostávame do pasce. Vieme, že satan so
svojimi služobníkmi bol zvrhnutý z ne-
ba. Neuspokojil sa s tým, že bol anjelom,
nesúcim Božie svetlo, chcel viac: „Vy-
stúpim do výšin oblakov, prirovnám sa k
Najvyššiemu“ (Iz 14,14). Keďže on už
bol v sláve nebies, vie, čo tam je, čo čaká
na ľudstvo, ale keďže sa tam už nikdy
nebude môcť vrátiť, urobí všetko preto,
aby odlákal čo najviac ľudí, veď on bol
vrahom ľudí od začiatku. Žiaľ, ešte ani
veriaci ľudia nie sú si vedomí určitých
vecí, nevidia, aké sú pre nich nebezpeč-
né. Preto nevedomky otvárajú dvere dé-
monickému svetu, ktorý je Bohom zaká-
zaný a nenávidený. Čoraz väčšiu časť
ľudského života zapĺňa modlárstvo a
okultné veci. Ešte aj vzdelaní ľudia sú
ochotní uveriť, že červená stužka zabez-
pečí človeku silu a rovnováhu. Alebo ak
kvôli niečomu „zaklopú na drevo“, má to
kúzelnú moc. Koľkí používajú uhlíky či
svätenú vodu, lebo niekto má zlý pohľad
a môže niekoho urieknuť...

Ten dokonalý Boh, ktorý všetko tak
úžasne stvoril, by sa bol dopustil takejto
chyby? „Nadovšetko klamlivé je srd-
ce…“ (Jer 17,9a). Takže nie oči, ale srd-
ce! Žiadny pohľad nemôže uškodiť a ne-
má kúzelnú moc! Tak ako ju nemá ani
čierna mačka, ktorá neodnesie naše šťas-
tie. Náš život je ukrytý v Bohu a nemôže
ho určovať mačka, podkova, štvorlístok
či kominár. Biblia o týchto veciach píše
na viacerých miestach (3Mojž 19,26–31;
5Mojž 18,11–14). Mnohí sa boja čísla 13
alebo piatka, ak pripadne na 13. Ježiš bol
po 12-tich učeníkoch trinástym, v piatok
zaplatil drahú cenu ako obetu za nás, kto-
rá nám znovu otvorila bránu do neba,
preto nech je to pre každého veľmi milý
deň a milé číslo! Nezamýšľame sa nad
tým, akú bolesť spôsobujeme Bohu, ak
veríme všetkému možnému namiesto to-
ho, aby sme svoju dôveru vložili jedine v

Neho! A pritom ako veľmi Ho urážame a
pokorujeme, keď riešenia našich dušev-
ných problémov hľadáme u prírodných
liečiteľov, mágov či psychológov, na-
miesto toho, aby sme sa k Nemu utiekali
s dôverou a aby sme Jemu vyrozprávali,
čo nás trápi. Radšej sa utiekame k
diablovým praktikám. Riešenia hľadáme
v meditácii, jóge, akupunktúre, homeo-
patických liečebných metódach, v para-
psychológii či v aplikovaní magnetickej
energie. Tak sa dostávame do pôsobenia
démonickej moci, ktorá nás po istom ča-
se spúta, a začne nás ovládať. Dostaneme
sa do silového pôsobenia sveta, ktorý nás
naplní strachom, súžením, čo vedie k de-
presii, a napokon spôsobí závislosť. U
niekoho závislosť od liekov, u iných od
alkoholu či od drog. Keďže sa človek
sám nevie oslobodiť od svojho strachu,
potrebuje sa otupiť. Cesta vyslobodenia
je u Hospodina: „Ak vás teda Syn vyslo-
bodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36).
Ešte by som spomenula módny trend
tetovania, o ktorom Biblia píše: „...nete-
tujte na tele znaky“ (3Mojž 19,28b).

Nie je jedno, komu otvoríme dvere: či
Tomu, Kto má moc, alebo tomu, kto by si
moc chcel získať (Žid 4,16). Nemajme
teda cudzie modly, ktoré by odviedli na-
šu pozornosť od Hospodina, a ktoré by
prevzali Božie miesto v našom živote!
Dajme sa viesť „smerovou tabuľou“, aby
sme sa nedostali do slepej uličky, aby
sme vedeli, čo je správne, čo sa páči Bo-
hu, a čo nie. „Pretože som volal, a nik
neodpovedal, hovoril som, ale nepočúva-
li, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy-
volili si to, v čom nemám záľubu“ (Iz 66,
4b).

Nemusíme sa pripodobniť k tomuto
svetu, k jeho špine. Naši reformátori po-
ložili svoj život za to, aby sme spoznali

čisté evanjelium, aby znelo čisté, živé
Slovo. Nemusíme zapaľovať sviečky v
Deň pamiatky zosnulých ani sa nemusí-
me modliť za našich zosnulých, ani ofe-
rovať na ich pamiatku či sa s nimi roz-
právať, alebo nosiť smútočné šaty počas
jedného roka len preto, lebo tak to robia
aj iní. Toto všetko sú pohanské zvyky.
Hroby sa v Deň pamiatky zosnulých klá-
tia pod ťarchou kvetov zlých svedomí,

ktoré sa po niekoľkých dňoch dostanú do
košov s odpadkami. Koľkým ľuďom by
mohli pomôcť peniaze, ktoré vyhadzuje-
me do smetí! Úcta a láska prislúcha ži-
vým, nie betónovému či mramorovému
náhrobnému kameňu – práchnivejúce te-
lo to už nepotrebuje. „Nebudeš mať iných
bohov okrem mňa.“ Urobme si poriadok
vo svojom živote, aby sa konečne veci,
ktoré majú skutočnú hodnotu, diali v pek-
nom poriadku. Majme odvahu vypratať
smeti!

Mnohokrát by sme radi vyjednávali s
Bohom o tom, čo treba brať vážne, a čo
nie. Svetu patrí všetko, svet nevyjedná-
va. Nechce „tvrdú reč“ Božieho slova,
lebo tá poukazuje na naše hriechy, máme
radšej nič nehovoriace rozprávky. Mnohí
zdieľajú názor, že ak dieťa chce ísť na
náboženstvo, ide, ak nie, tak nejde. Ako
keby ono vedelo rozhodnúť o tom, čo je
dobré. Aj konfirmácie sú už iba o sláv-
nosti. Klamnou je cesta, ktorú navrhujú
babičky, ľutujúc svoje vnúčatá: Nevysta-
vujme ich stresu, netrápme ich konfirmá-
ciou. Ale školské skúšky a testy ich môžu
vystavovať stresu a trápiť, lebo tam ide o
ich budúcnosť… Vidíme skutočnosť?!

Ak niečo pokazíme na úradnom tla-
čive, nemôžeme ho opraviť, potrebujeme
nové: svet potrebuje kvalitu. Tvárime sa
ako tí, čo obetovali na obetných výši-
nách: Najprv obetovali zdravé, čisté zvie-
ratá, potom už hocaké. Prebuďme sa už!
Na polhodinovej bohoslužbe nedokáže-
me obsedieť bez cmúľania cukríkov, ale
pri zhliadnutí dvojhodinovej telenovely
ich nepotrebujeme. Netlačme deťom do
hlavy zbožné veci len v „light“ forme, le-
bo potom bude mládež vyzerať tak, ako
vyzerá. Všetko zľahčíme, obrátime na
žart, neberieme vážne Hospodina. Kto je
tým Bohom, s ktorým si dovolíme žarto-
vať?! „Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstaň z
mŕtvych a zažiari ti Kristus“ (Ef 5,14b).

Prichádza jar. Urobme si poriadok v
okolí nášho domu! Urobme konečne veľ-
ké upratovanie vo svojom živote! Neča-
kajme, že dôjde k prebudeniu v našich
cirkevných zboroch, kým budeme ukrý-
vať svetlo pod nádobou, ak tí, ktorí z Bo-
žej milosti už spoznali Svetlo, predsa ne-
konajú, keď nás Hospodin jasne na via-
cerých miestach nabáda k tomu, aby sme
zvestovali evanjelium. Môže ho hlásať
každý, koho Hospodin obdaroval svet-
lom, a pred kým otvoril svoje Slovo. Tí,
ktorí odovzdali Bohu svoj život, sú
schopní odovzdávať evanjelium ďalej a
byť hlavou.

Ibolya Varjassiová
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Vo Vzdelaní vo viere nachádzame
stať o súhrne zákona, ktorý je v
Písme a učí nás tomu náš Pán Ježiš
Kristus. My, najmä dnes, hľadáme
krátke a jasné výroky, výpovedné
pravdy. Niečo, čo vždy platí a nikdy
sa nemá meniť.

Náš celý život je postavený na Božej
starostlivosti. Nežijeme nadivoko, ale
sú tu pravidlá, ktoré dal Hospodin, po-
tvrdzuje nám ich náš Spasiteľ. Boží zá-
kon je trvalé bohatstvo a iste prináša
len prospech do života každého člove-
ka. Nezabúdajme, že Pán Ježiš Kristus
zákon Boží celý naplnil, nijako nezhre-
šil, poslúchol a aj vytrval. Je nám zná-
me, že Boží ľud často počúval čítanie
zákona, ktoré vyvolávalo túžbu plniť
ho. My pozorne počúvajme, čo nám ho-
vorí náš Pán a snaživo to plňme! Sú to
vždy slová plné života a kresťanského
postoja k Bohu a človeku. Zároveň zis-
ťujeme, ako sa k nám správa a skláňa
náš Boh.

Ján Kalvín uvádza: „Náš Pán Ježiš
Kristus s úplnou jasnosťou nám ozná-
mil, kde mieria všetky prikázania Zá-
kona, keď učil, že Zákon je obsiahnutý
v dvoch bodoch.“ Pán Ježiš je náš Maj-
ster, Učiteľ. Učí nás nebeské veci, pred-
stavuje najvyšší stupeň oznamovania
Božieho slova. Učí nás stále ako ten,
kto má moc. Jeho učenie ide ruka v ru-
ke s mocou z výsosti. On zahŕňa Boží
zákon do dvoch spojených bodov. Tie
sú v spojitosti s Ním, s vierou vo večný
život. Ak chceme plniť Jeho naučenia,
bez viery to nemôžeme dokazovať v
každodennej praxi. Hľaďme ako On
všetko pravdivo napĺňa! Prikázania pr-
vej dosky sú v súhrne lásky k Bohu,
prikázania druhej dosky sú zase v súhr-
ne lásky k blížnemu. Pán Ježiš Kristus
toto prináša s úplnou jasnosťou. Má
nám to byť jasné, pochopiteľné a ro-
zumné. To, čo Pán prikazuje, je aj ces-
tou k blahoslavenému cieľu. Zákon je
vodiaca čiara, smerový ukazovateľ na
záchranu pred stratením.

Prvý je, že máme milovať Pána Bo-
ha svojho z celého srdca svojho, z ce-
lej duše svojej a z celej sily svojej.
Tak hovorí Pán Ježiš Kristus (Mt 22,
34–40), práve to je prvoradé a veľmi
dôležité. Boha nevidíme, ale veríme v
Neho. Svet nám Ho denne spochybňu-
je a tvrdí, že v prvom rade máme mať
radi seba. Učí nás Božie slovo, že Bo-
ha máme milovať celou svojou bytos-
ťou. Prikázanie definuje, že to má byť

srdcom, dušou a silou. Tu sa môžeme
pýtať seba samých, nakoľko je naše
srdce, naša duša a naša sila v milovaní
Boha? Skôr dokážeme milovať to, čo
máme pred očami, apoštol Pavol hovo-
rí, že sú to napríklad peniaze, ktoré mi-
lujú ľudia v posledných dňoch. Iste dob-
re poznáme mnohé naše slabé stránky,
pochybenia a tiež neposlušnosť, čo ale
vychádza z nelásky k Bohu. My si kla-
dieme podmienky, budem Ťa Bože mi-
lovať ak sa stane to alebo ono. To je ne-
správne, láska k Bohu musí byť bez
našich podmienok, bez našich výhrad a
poukazov na ľudské riešenia. Uvedom-
me si, že kto miluje Boha, tomu všetko
slúži k spaseniu!

Niekto by aj namietal, ako milovať
toho, koho sme nevideli. Boha nikto z
ľudí predsa nevidel, nikto z ľudí nemô-
že Boha ukázať, premietnuť na plátno
alebo na obrazovku. Chýba nám teda
viditeľná skúsenosť Božej existencie.

Vieme, že aj učeníci prosili Pána Ježi-
ša, aby im ukázal Otca. Pán Ježiš Kris-
tus učil, že On a Otec sú jedno. Pozna-
nie Boha a Božie zjavenie máme práve
v Ježišovi Kristovi, On Ho zjavným u-
činil. Spasiteľ preukázal Božiu lásku
cez víťazstvo golgotského kríža. Mi-
lujme Boha, poznajme Jeho slovo, kto-
ré sa stalo telom. Trojjediný Boh je s na-
mi: Otec, Syn i Duch Svätý!

Ak ešte k Nemu nehoríme vrúcnou
láskou, modlime sa a prosme o horli-
vosť, zbožnosť, premenu srdca. S túž-
bou prosme o pokornú a zanietenú du-

šu, ktorá patrí Božím veciam. Rovnako
prosme o nadobúdajúcu silu v milova-
ní Boha. Zdrojom sily pre nás je len
náš Boh. Neodkladajme už na neskôr
milovanie toho, ktorý nás utvoril, spa-
sil a posvätil.

Druhý je, že máme milovať blížne-
ho ako seba. Tu máme druhý príkaz od
Pána Ježiša Krista, obsahuje rovnosť
každého človeka pred Bohom. Aký
som hodnotný ja v Jeho očiach, tak je
aj každý človek. Nikto sa preto nemá
nehodne povyšovať, vidieť v druhom
„odpad“. Vieme, že v blízkosti Pána Je-
žiša sa riešila otázka blížnych. Kto ním
je, kto ním je pre nás? Snáď všetci po-
známe Jeho podobenstvo o milosrd-
nom samaritánovi. Blížni sú ľudia oko-
lo nás. Aj my sa môžeme stávať blíž-
nymi pre ľudí, ktorí sú všade. Pán Ježiš
nám precízne poukázal, že je tu prob-
lém, lebo milujeme predovšetkým seba
samých. Veď kto z nás by sa nemal
aspoň trochu rád? Ako často prakticky
používame príslovie: Bližšia košeľa a-
ko kabát.

V našom živote sa ľahko aj sami do-
stávame do situácie, kde by sme oceni-
li praktizujúcu lásku. Aj sami koľko-
krát potrebujeme nezištnú pomoc,
nech už by záchranca bol ktokoľvek,
náš priateľ alebo nepriateľ. To, čo po-
vedal náš Pán, nás tiež obviňuje, ak ne-
milujeme blížneho ako seba samého,
potom je to nedostačujúce a plytké. Na-
zrime do svojho vnútra, pokiaľ je ešte
čas. Rovnako ako seba a všetko svoje
milujme i blížneho. Možno práve po-
trebuje našu pomoc, milovanie blížne-
ho sa ukáže v našich činoch. Pán Ježiš
to dobre vie a On hľadí na nás. Je prí-
kladom obetavosti, zdieľania, solidari-
ty, empatie, pochopenia.

Vo Vzdelaní vo viere nám reformátor
Kalvín potvrdzuje, že súhrn zákona od-
vodzuje Pán Ježiš zo samého Zákona:
„Lebo prvú časť čítame v Deutorono-
miu 6,5 a druhú v Leviticus 19,18“. Za-
mýšľajme sa nad každým jedným slo-
vom Pána Ježiša Krista, zvážme ako
žijeme, čo sme doteraz urobili pre Bo-
žiu vec. Zamilujme si Boha, iných po-
kladajme za prednejších než seba. Pros-
me o Božiu pomoc pre každodenný vý-
kon príkazov Božích, ktoré sú síce
jasné, ale pre nás neľahké.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (X.)
Súhrn zákona
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V našom predchádzajúcom čísle
sme podrobne oboznámili našich čita-
teľov s tým, čo majú robiť, ak pouká-
zaním 2% svojej zaplatenej dane
chcú podporiť civilné organizácie.
Zároveň sme žiadali tak fyzické, ako
aj právnické osoby, aby poukázaním
2% svojej zaplatenej dane podporili
niektorú našu cirkevnú organizáciu.

S tou istou prosbou sa obraciame ešte
raz na tie fyzické osoby, ktoré požiadali
svojho zamestnávateľa o vykonanie roč-
ného zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň z príjmov. Ony majú vyhlásenie o
poukázaní podielu zaplatenej dane spolu

s potvrdením o zaplatení dane vystave-
ným zamestnávateľom (formuláre tvorili
prílohu nášho marcového čísla) postúpiť
daňovému úradu príslušnému podľa byd-
liska do 30. apríla 2014. Na zozname
organizácií zaregistrovaných v minulom
roku pre prijímanie 2% dane v tomto ro-
ku sú dve naše cirkevné organizácie.

Diakonia Reformata
Adresa: Jókaiho 34, 945 01 Komárno.

Právna forma: nezisková organizácia.
IČO: 42052343.

Firesz – Duna Mente
Adresa: Pevnostný rad 22, 945 01 Ko-

márno. Právna forma: občianske združe-
nie. IČO: 42203546.

S úctou Vás prosíme, aby ste sa
správali ako uvedomelý občan a úd
cirkvi a nenechajte si ujsť túto štátny-
mi zákonmi ponúknutú príležitosť.
Čiňte dobro a poukázaním 2% svojej
dane podporte niektorú našu cirkevnú
organizáciu!

–akb–

Názov obce
Počet
obyv.

Počet reformovaných Miera
reformo-
vaných

Bez vyznania Nezistení Miera
nenábož-

ných2011 2011 2001 Rozdiel počet miera počet miera

Bánovce nad Ondavou 706 131 147 -16 18,56% 35 4,96% 43 6,09% 11,05%
Bracovce 960 125 168 -43 13,02% 30 3,13% 123 12,81% 15,94%
Ložín 812 77 93 -16 9,48% 12 1,48% 108 13,30% 14,78%

Bežovce 1023 299 350 -51 29,23% 23 2,25% 105 10,26% 12,51%
Blatná Polianka 169 122 136 -14 72,19% 11 6,51% 5 2,96% 9,47%

Svätuš 111 77 99 -22 69,37% 2 1,80% 1 0,90% 2,70%
Blatné Remety 623 41 54 -13 6,58% 35 5,62% 98 15,73% 21,35%

Humenné 35 053 125 139 -14 0,36% 2582 7,37% 4739 13,52% 20,89%
Vranov n/Topľou 23 250 60 80 -20 0,26% 1323 5,69% 3227 13,88% 19,57%
Strážske 4416 31 34 -3 0,70% 251 5,68% 371 8,40% 14,08%

Jenkovce 453 135 147 -12 29,80% 9 1,99% 10 2,21% 4,20%
Kristy 312 79 99 -20 25,32% 10 3,21% 20 6,41% 9,62%
Tašuľa 201 66 85 -19 32,84% 18 8,96% 11 5,47% 14,43%
Nižné Nemecké 336 20 25 -5 5,95% 11 3,27% 53 15,77% 19,04%

Lastomír 1163 259 280 -21 22,27% 54 4,64% 124 10,66% 15,30%
Krásnovce 609 35 42 -7 5,75% 11 1,81% 9 1,48% 3,29%
Budkovce 1504 21 15 6 1,40% 61 4,06% 139 9,24% 13,30%

Lúčky 529 87 110 -23 16,45% 6 1,13% 36 6,81% 7,94%
Iňačovce 733 48 60 -12 6,55% 60 8,19% 43 5,87% 14,06%
Sobrance-Komárovce 5981 119 137 -18 1,99% 272 4,55% 513 8,58% 13,13%
Závadka 459 82 89 -7 17,86% 6 1,31% 42 9,15% 10,46%
Zalužice 1143 40 42 -2 3,50% 37 3,24% 106 9,27% 12,51%
Hažín 465 26 28 -2 5,59% 22 4,73% 45 9,68% 14,41%

Malčice 1477 43 81 -38 2,91% 27 1,83% 274 18,55% 20,38%
Slavkovce 648 44 56 -12 6,79% 19 2,93% 14 2,16% 5,09%

Michalovce 40 027 1590 1726 -136 3,97% 4135 10,33% 7325 18,30% 28,63%
Palín 922 234 301 -67 25,38% 41 4,45% 138 14,97% 19,42%

Zemplínska Široká 963 34 42 -8 3,53% 78 8,10% 110 11,42% 19,52%
Pinkovce 174 75 91 -16 43,10% 0 0,00% 10 5,75% 5,75%

Lekárovce 959 29 30 -1 3,02% 15 1,56% 20 2,09% 3,65%
Stretava 650 155 170 -15 23,85% 38 5,85% 70 10,77% 16,62%

Vysoká nad Uhom 817 106 141 -35 12,97% 11 1,35% 26 3,18% 4,53%
Pavlovce nad Uhom 4403 29 28 1 0,66% 119 2,70% 552 12,54% 15,24%

Trhovište 1882 239 284 -45 12,70% 37 1,97% 144 7,65% 9,62%
Moravany 1044 36 40 -4 3,45% 11 1,05% 64 6,13% 7,18%

Veľké Revištia 550 71 83 -12 12,91% 21 3,82% 64 11,64% 15,46%
Blatné Revištia 217 104 94 10 47,93% 9 4,15% 4 1,84% 5,99%

Záhor 667 237 293 -56 35,53% 10 1,50% 31 4,65% 6,15%

Darovaním časti zaplatenej dane posilnime
reformované cirkevné organizácie!

Koľko nás je?
REFORMOVANÍ  V  ZRKADLE  ČÍSIEL

MICHALOVSKÝ
SENIORÁT



Dňa 22. marca 2014 sa v Humennom
uskutočnilo ekumenické podujatie, kto-

rého sa zúčastnili veriaci piatich deno-
minácií. Organizátorom bola rímskoka-

tolícka farnosť pri kostole Všetkých svä-
tých. Prítomní boli aj gréckokatolíci, pra-
voslávni a protestantskí účastníci.

Bohoslužby za účasti významného
hosťa, arcibiskupa Košickej arcidiecézy
Bernarda Bobera, otvoril a v úvodnej
modlitbe pozdravil predstaviteľov jed-
notlivých kresťanských cirkví a zú-
častnený ľud dekan farnosti, František
Mariňák.

Základom čítania z Písma svätého boli
vybrané verše z evanjelia podľa Lukáša o
zvestovaní. V tomto duchu sa niesol aj
príhovor arcibiskupa B. Bobera, ktorý
zdôraznil odkaz zvestovania, dôležitosť
pokory v našom konaní, potrebu a po-
vinnosť chrániť život od jeho počiatku až
po prirodzenú smrť. Otázka zaobchádza-
nia s ľudským životom je stále aktuálna a
pochod za život je výzva, aby sa týmto

(Pokračovanie na str. 7)
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O Jarný biblický mládežnícky výlet sa
konal v areáli internátnej školy pre hlu-
cho-slepé deti v Červenici na konci jar-
ných prázdnin v termíne 6–9. marca
2014. Organizoval ho ondavsko-hornád-
sky seniorát v spolupráci s neziskovou
organizáciou Carmel. Téma bola o priká-
zaniach dobrého a múdreho Boha a znela
Boží príkaz nemá kaz!

Začali sme registráciou účastníkov vo
štvrtok 6. marca 2014. Po chutnej večeri
nasledoval program zameraný na najväč-
ší príkaz: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, celým svojím srdcom a celou svo-
jou dušou a celou svojou mysľou. To je
veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu po-
dobné: Milovať budeš svojho blížneho
ako seba samého“ (Mt 22,37–39). Večer
bol popretkávaný spevom, scénkami a
svedectvom mladého človeka o začiat-
koch jeho vzťahu s Bohom.

Piatok doobeda sme po debatných sku-
pinkách mali hru, ktorá vychádzala zo
života kráľa Joziáša – jeho snahy o očis-
tenie národa od modiel a návratu k poslú-
chaniu Božích príkazov. Úlohou pre mlá-
dežníkov bolo prostredníctvom GPS sú-
radníc v mobiloch nájsť v okolí školy u-
kryté „modly“. Počas popoludňajšieho voľ-
na sa hral futbal, volejbal alebo bola mož-
nosť pozrieť si film Ohnivé vozy o Eriko-
vi Liddellovi – športovcovi, ktorý od-
mietol pretekať na olympiáde v nedeľu.
Potom nasledovala skupinová aktivita
Momenty, ktorá mala pomôcť uvedomiť
si, že ani človeka v jeho celistvosti (jeho
myslenie, jednanie, charakter) nie je mož-
né zachytiť nejakým obrazom. Preto po-
kúšať sa o to pri Bohu je Jeho urážkou.
Úlohou bolo nakresliť svoj portrét, uro-
biť fotografiu tváre, hlasovú nahrávku a
video. Tvorba video-momentiek mala veľ-
ký ohlas. Po večeri sme si na téme roz-

mieňali na drobné, čo znamená milovať
Boha – rozoberali sme prvé štyri priká-
zania a spájali ich s aktivitami, ktoré
mládežníci prežili v tento deň. Nechýba-
lo svedectvo o každodennom kresťanstve
a na záver sa premietali fotky a video-
momentky nakrútené v priebehu dňa.

V sobotu ráno nás Pán Boh prebudil
nádherným slnkom, po raňajkách a de-
batných skupinkách nasledovala hra.
Úlohou skupín bolo rozísť sa pod dozo-
rom vedúcich po Červenici, a pomáhať
miestnym obyvateľom s domácimi prá-
cami, ktorými ich poveria.  Po obede sa
chlapci a dievčatá tešili na športovanie,

ale nedali košom ani tvorivým dielňam,
kde dievčatá vyrábali košíky z pedigu a
chlapci vyrezávali rôzne obrázky z pre-
glejky pre svojich rodičov.

Ďalej nasledovali aktivity, zvlášť pre
dievčatá to bolo obliekanie pod názvom
Čo na seba, aby to malo niečo do seba?,
a pre chlapcov o ovládaní svojich očí s
názvom Oči, oči, čierne oči! Po večeri
sme mali tému o tom, čo konkrétne zna-
mená milovať blížnych – hovorili sme o

piatom až desiatom prikázaní. Súčasťou
témy bolo opäť hľadanie súvislostí dané-
ho prikázania s aktivitami dňa, chvály,
scénky a svedectvo mladého človeka o
jeho živote s Bohom na začiatku a teraz,
po niekoľkých rokoch. (Otázka pre čita-
teľa: S ktorým prikázaním súvisela akti-
vita pomoci miestnym ľuďom?)

V nedeľu po raňajkách sme uzavreli té-
mu Boží príkaz nemá kaz! povzbudením
mladých k tomu, aby im každý deň boli
Jeho príkazy pomocou, ako žiť plný ži-
vot a aby sa chceli Bohu podobať viac a
viac. „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má
žiť tak, ako žil On“ (1Jn 2,6). Potom boli

na programe dopoludňajšie služby Božie
v evanjelickom kostole v Opinej, kde sme
pozdravili domáci zbor piesňou a poďa-
kovali za možnosť stráviť čas v internát-
nej škole.

Na záver sa chceme poďakovať Pánu
Bohu za ochranu a vedenie, ako aj všet-
kým, ktorý priložili ruku k dielu.

Slavomír Hertneky–
Mária Brecková

JARNÝ  TÁBOR  V  ČERVENICI

Ekumenická príležitosť v Humennom
NÁRODNÝ  POCHOD  ZA  ŽIVOT



(Dokončenie zo str. 6)

otázkam venovala väčšia pozornosť, pre-
tože je to znak kresťanstva, ktorý uzná-
vajú aj smernice Európskej únie. Chrániť
životy slabších má byť našou každoden-
nou povinnosťou.

Potom odzneli prosby prítomných na
ochranu všetkých ešte nenarodených de-
tí.

V závere bohoslužby odznela výzva na
duchovnú adopciu počatého dieťaťa.
Bolo dojemné vidieť, koľko veriacich
kľaklo na obidve kolená, aby zložili
sľub, že sa každý deň budú počas de-
viatich mesiacov modliť k nášmu Spa-
siteľovi Ježišovi Kristovi, aby chránil ne-
narodené deti a ich spravodlivý a dobrý

život po narodení, aby počas života cítili
lásku a starostlivosť rodičov.

Po ukončení bohoslužby sa všetci zú-
častnení vydali na pochod mestom. Ne-
bolo potrebné nikoho prehovárať, aby
zobral do ruky transparent či vlajku, na
ktorej nápis vyzýval k ochrane života.
Zvlášť povzbudzujúce bolo vidieť koľko
mladých ľudí a detí kráčalo v sprievode,
ktorého sa zúčastnilo okolo tisíc ľudí.

Na námestí sa k zhromaždeným pri-
hovorili duchovní otcovia z jednotlivých
cirkví. V mene protestantskej cirkvi re-
formovaného a evanjelického zboru v Hu-

mennom prehovoril slovami povzbude-
nia a na ochranu života reformovaný du-
chovný, administrátor humenského zbo-
ru Pavol Kačkoš.

Po sprievode sa veriaci vrátili do kos-
tola, kde prijali požehnanie, ktoré im ude-
lili prítomní duchovní.

Pochodu prialo aj krásne jarné počasie,
keď sa nikto neponáhľal, ľudia mali na
tvári úsmev a tešili sa zo spoločenstva
bratov a sestier bez ohľadu na vierovy-
znanie.

Valéria Csontosová
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500. výročie reformácie má taký
význam, že vo viacerých krajinách sa
v spolupráci s prezidentmi, vládami a
vplyvnými členmi spoločnosti vytvá-
rajú komisie, aby pripravili jeho
dôstojné oslávenie.

Z hľadiska cirkví jednoznačne nejde o
zviditeľňovanie, ale aj po uplynutí 500.
rokov o uvedomenie si toho, v akej veľ-
kej miere ovplyvnila reformácia život
stredovekého človeka, cirkvi a spoloč-
nosti; jej život formujúca sila je citeľná
do dnešných dní. Návrat ku koreňom, zno-
vuobjavenie Písma svätého, skutok Bo-
žej milosti, ktorý bol zjavený a naplnený
v Ježišovej vykupiteľskej smrti a v Jeho
vzkriesení, už vtedy viedli človeka k to-
mu, aby sa zamyslel nad zmyslom svoj-
ho života a aby, čerpajúc zo všetkého
tohto, mohol žiť naplnený život. Táto ži-
votodarná sila viedla Martina Luthera k
napísaniu jeho 95 téz, k prekladu Písma
svätého do národného jazyka, k zostave-
niu Malého katechizmu a neskôr aj Veľ-
kého katechizmu. Ale táto sila, pochádza-
júca z Ducha Svätého, mu vnukla do srd-
ca a potom dovolila vysloviť aj myšlien-
ku: „Keby som vedel, že zajtra zanikne
svet, ešte by som zasadil jednu jabloň.“

Preto Svetový luteránsky zväz podpo-
ril myšlienku, ktorá sa zrodila v mysli
oblastného staviteľa Andreasa Kipara,
aby bol pri príležitosti 500. výročia refor-
mácie na okraji Lutherovho mesta Wit-
tenbergu vytvorený oválny priestor, kde
by predstavitelia cirkví, ktoré podporia
túto ideu, zasadili po jednom strome, vy-
jadriac tým svoju zaviazanosť učeniu re-
formácie, svoju vzájomnú súdržnosť a
vzájomné zmierenie. Uprostred je formá-
cia Lutherovej ruže: v prostriedku s krí-
žom a v lupeňoch ruže stoja stromy, kto-
ré dali zasadiť predstavitelia svetových
cirkevných organizácií (medzi nimi aj
Vatikán). Aj to poukazuje na skutočnosť,

že sa začal proces vzájomného zbližova-
nia a namiesto vášní, vedúcich k rozdele-
niu veriacich, sa dostáva do popredia Bo-
žie povolanie do spoločnej služby a myš-
lienka prežívania viery, ako aj dôvery-
hodnejšieho zvestovania evanjelia.

Synodná rada prijala
túto myšlienku pozitívne,
a tak sme vyslovili túžbu,
aby aj Reformovaná kres-
ťanská cirkev na Sloven-
sku mala jeden strom na ur-
čenom mieste medzi stro-
mami z cirkví zo všet-
kých kútov sveta. K sym-
bolickému zasadeniu stro-
mu došlo vo vopred dohod-
nutom čase: dňa 15. mar-
ca 2014 o 13.00 hod. Spo-
lu s bratom generálnym kurátorom Vince
Feketem (v sprievode vodiča Józsefa
Hubayho) a so študijným vedúcim Lu-
teránskeho centra vo Wittenbergu, du-
chovným Joachimom Zirklerom sme si
zastali pri dule (Cydonia oblonga), ktorá
bola zasadená pre nás, a modlitbou a
piesňou sme vzdali vďaku Pánu Bohu za
Jeho milosť, prevyšujúcu každý rozum,
ktorou v čase reformácie ochránil všet-
kých, čo sa stali zvestovateľmi čistého

evanjelia, založeného na Písme svätom.
Sám som v krátkom príhovore na zákla-
de Zjav 2,10 – nachádzajúceho sa aj na er-
be našej cirkvi: „Buď verný až do smrti“
– pripomenul tých, ktorí sa v čase refor-
mácie učili vo Wittenbergu. Boli to: Má-
tyás Dévai Bíró, István Szegedi Kis, Gás-
pár Heltai, Péter Bornemisza, Gáspár Ká-
roli. Oni boli hladní a smädní po pravde,
preto išli, učili sa, zvládli s tým súvisiace
ťažkosti, aby potom v srdci svojho ľudu
roznecovali obnovu viery a nádeje vo več-
ný život.

Pred stromom je v zemi osadená tabu-
ľa, nápis na ktorej hovorí o tom, že tento

strom je pri príležitosti 500. výročia re-
formácie symbolom vzrastajúceho eku-
menického spoločenstva. (Strom má čís-
lo 247, ale my sme boli 174. cirkvou, kto-
rá strom zasadila.) Veríme, že tak, ako
bude Hospodin dávať vzrast nášmu zasa-
denému stromu, bude živiť aj našu cirkev
v spoločenstve s ostatnými cirkvami, aby
sme mohli Jemu slúžiť, Jeho zvelebovať
a o Ňom svedčiť.

László Fazekas

Zasadili sme strom vo Wittenbergu
Pripravujúc sa na 500. výročie reformácie…

Ekumenická príležitosť v Humennom
NÁRODNÝ  POCHOD  ZA  ŽIVOT



Združenie Zbrojníkov a Hontian-
skej Vrbice. Dňa 2. februára sa v Zbroj-
níkoch konali slávnostné bohoslužby z
príležitosti, že od 1. januára 2014 sa
tieto zbory združili. Zbrojnícky zbor sa
poďakoval za službu duchovnému La-
josovi Kuczymu, ktorý tam dochádzal
35 rokov a prijal svoju novú duchovnú
Magdolnu Csernyík.

Ďalší míľnik zboru v Dunajskej Stre-
de. Chrám dunajskostredského zbo-
ru bol vysvätený pred 15. rokmi, preto
sa tam v polovici februára konali spo-
mienkové slávnosti. Odzneli prednášky

o dejinách reformovaných v tomto mes-
te, ako aj o stavebných prácach. Dňa 16.
februára na bohoslužbe zvestovaním
slova Božieho na základe Ezd 6,14.16
poslúžil biskup László Fazekas, členo-
via nového presbytéria zložili sľub a pri
príležitosti svojich 94. narodenín po-
zdravili aj Istvána Nagya, ktorý bol ku-
rátorom zboru viac desaťročí.

Generálny konvent. V dňoch 7–8.
marca 2014 zasadalo Predsedníctvo Ge-
nerálneho konventu v Beregdaróci, kde
našu cirkev reprezentoval biskup Lász-
ló Fazekas a generálny kurátor Vince
Fekete. Na zasadnutí sa hovorilo o pro-
grame svetového stretnutia plánované-
ho na 24. mája, o ukončení pamätných
rokov Kalvína, o oslavách pri príleži-
tosti 500. výročia reformácie, o služ-
bách v diaspóre (v súvislosti s tým aj o
zmluve s Nemeckou evanjelickou cir-
kvou o finančnej podpore služieb vyko-
návaných Zväzom po maďarsky hovo-
riacich protestantských cirkevných zbo-
rov v Nemecku), o osobách delegova-
ných do jednotlivých komisií Svetovej
rady cirkví (pridunajský biskup István
Szabó, duchovná Eszter Dani, duchov-
ný Zoltán Bellai), ako aj o funkcii pod-
predsedu Európskej oblastnej komi-

sie Svetového spoločenstva reformo-
vaných cirkví (bol do nej delegovaný
radca pre zahraničné styky Balázs
Ódor).

Vedecká konferencia. V dňoch 28–
29. marca 2014 v spolupráci Kresťan-
skej univerzity v Partiu (Varadín), Re-
formovaného dištriktu Királyhágómel-
lék, našej cirkvi a Reformovanej teo-
logickej fakulty Univerzity Jánosa Se-
lyeho bola na komárňanskej fakulte
zorganizovaná vedecká konferencia
pod názvom: Dvojitá identita – nábo-
ženská a cirkevná identita na Hornej ze-
mi a v Partiu. Na tejto konferencii pred-
nášali profesori z oboch univerzít a ve-
dúci predstavitelia oboch cirkevných
dištriktov (biskup našej cirkvi László
Fazekas sa vo svojej prednáške zaobe-
ral prítomnosťou a obrazom o budúc-
nosti našej cirkvi). Konferencia bude
pokračovať v dňoch 25–27. apríla 2014
vo Varadíne, na Kresťanskej univerzite
v Partiu.

Programy Reformovanej teologic-
kej fakulty Univerzity Jánosa Selye-
ho. Na Reformovanej teologickej fa-
kulte Univerzity Jánosa Selyeho dňa
30. apríla so začiatkom o 11.00 hod bu-
de mať konvokačnú prednášku polito-
lóg, predseda Fórum inštitútu pre vý-
skum menšín László Öllös. Dňa 7. mája
2014 odznie konvokačná prednáška
doktoranda Olivera Pagea a dňa 16. má-
ja sa na teologickej fakulte bude konať
novozákonné sympózium.

OZNAMY SPRÁVY UDALOSTI

KALVÍNSKE  HLASY
Úradný orgán Reformovanej kres�an-

skej cirkvi na Slovensku. Adresa
vydavateľa: Jókaiho 34, 945 01

Komárno. IČO: 00179191.
Vychádza mesaène.

Šéfredaktor: László Fazekas
Redaktor: Béla A. Kis

Sekretárka a distribútorka: Lucia Kis 
Predplatné prijíma každý reformovaný

farský úrad i redakcia. 
Predplatné na jeden (kalendárny) rok:

3,60 eur.
Distribúciu vykonáva redakcia:

930 10 Dolný Štál 386 
E-mail: akisbela@ba.telecom.sk

Telefón: 031/55 90 141 (zároveò fax
i odkazovaè).

Redakcia došlé rukopisy nearchivuje a
nevracia, vyhradzuje si právo na ich

odbornú úpravu.
Tlaèiarenská príprava: Béla A. Kis
Tlaè: Reproffset, Dunajská Streda

ISSN: 1335-3713
Evidenèné èíslo: EV 3627/09

Bezpečnostné opatrenia
V roku 2008 Ekumenická rada cirkví v

Slovenskej republike ponúkla nové pra-
covné príležitosti duchovným našej cir-
kvi, ktorí môžu slúžiť v ozbrojených zbo-
roch a v ozbrojených silách Slovenskej
republiky (polícia, armáda).

Doteraz naša cirkev delegovala šty-
roch duchovných do tejto služby, ktorí
vykonávajú predovšetkým pastorálnu
službu pre reformovaných, resp. protes-
tantských zamestnancov v uvedených
rezortoch. Ďalej pracujú na tom, aby
pominuli naše predsudky voči ozbroje-
ným zložkám a aby vznikla spolupráca
medzi našimi zbormi a ozbrojenými
zložkami. Ako policajná duchovná som
oslovila Predsedníctvo synody RKC a
požiadala ho o spoluprácu.

Dňa 1. januára 2014 nadobudla účin-
nosť novelizácia zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke, v zmysle ktorej chod-
ci musia používať v obciach a mestách
reflexné prvky alebo mať oblečený ref-
lexný bezpečnostný odev. Za uvedené
porušenie povinnosti chodcov je možné
podľa zákona o priestupkoch uložiť v
správnom konaní pokutu do 100 eur a v
blokovom konaní do 50 eur. Polícia
zatiaľ chodcov len varovala, ale pomaly
začne aj s pokutovaním. V tejto súvislos-
ti žiadame sestry farárky a bratov fará-
rov, aby o tejto novele informovali svo-
jich veriacich. Je to veľmi dôležité o-
hľadne toho, že biblické hodiny a boho-
služby cez týždeň mávame vo večerných
hodinách. Reflexné prvky je možné si
zakúpiť na poštách a na čerpacích stani-
ciach, resp. v športových obchodoch.

Keď som písala tento článok, počúva-
la som správy o rekonštrukcii hradu
Krásna Hôrka a spomenula som si na
motto Andrássyovcov, majiteľov hradu:
„Non videri, sed esse“ (Nie zdať sa, ale
byť). Toto krásne heslo však neplatí v
doprave: kto chce byť, musí byť viditeľ-
ným.

Alžbeta Lucskayová

KONKURZ
Reformovaný cirkevný zbor Bidovce v

súlade s ods. (2) § 6 zákona Reformova-
nej kresťanskej cirkvi na Slovensku č.
3/2012 o voľbe duchovných vypisuje kon-
kurz na obsadenie uprázdnenej ducho-
venskej stanice.

Zbor – ktorého liturgickým jazykom je
tak slovenský ako maďarský jazyk – pre
duchovného zabezpečí ubytovanie v úpl-
nej réžii zboru, iné požitky určí vo voká-
tore. Zbor očakáva úplné  samostatné vy-
konávanie služieb všeobecne spojených s
duchovenskou službou, iné služby určí
takisto vo vokátore.

Uchádzať sa môžu všetci duchovní,
ktorí spĺňajú podmienky stanovené na-
riadeniami vnútorných predpisov so vše-
obecnou platnosťou v Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku. Uchádzači
majú napísať podrobný životopis s vyká-
zaním rokov doteraz strávených v ducho-
venskej službe.

Termín zaslania prihlášky na konkurz:
30. apríl 2014.

Prihlášku treba zaslať na nasledovnú
adresu: Reformovaný farský úrad, 044
45 Bidovce 17.

Podrobnejšie informácie možno získať
od kurátora zboru, Ľudovíta Vasiľa: 0905/
420 817.


