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PrežíVAnie  SLužBy
„Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš

Kristus“ (1Kor 3,11).

R
eformácia. Slovo, ktoré rozbúši naše srdce a naplní nás tvrdošijnou pýchou.
Na svoju reformovanú príslušnosť si na našom území spomína ešte aj ten člo-
vek, ktorý bol v kostole naposledy v náručí svojej krstnej matky. Predsa hrdo

vyznáva: Už aj môj dedko bol reformovaný. Reformácia. Sviatok, ktorého vyblednuté
svetlo vyjasňuje ušľachtilé hodnoty smelého zotrvania v pravde a duchovnej sily v šed-
núcej jeseni všeobecnej morálky. Spomienka na Bocskaiovcov a Bethlenovcov už za-
žltla, postoj mučeníkov už nie je všeobecne známy, evidentný, ale „buzogáň“ je ešte
na našich vežiach. Naša stará sláva... Reformácia. Udalosť, o ktorej si mnohokrát myslí-
me, že sa raz uskutočnila a my odvtedy čerpáme z jej výhod. Historická udalosť, ktorá
sa odohrala pred 500 rokmi ako revolúcia, po ktorej sa všetko zmenilo, a tento stav trvá
dodnes. Reformácia. Malý kostol s bielymi stenami, s natmavo nafarbenými lavicami,
napadnutými červotočom. V lavici starenka, držiaca v kŕčovitých prstoch Spevník. Opro-
ti nej – na druhej strane – jej muž, ktorý spieva Býval si naším príbytkom naspamäť.
Deti vyrástli, odsťahovali sa. A aj vnúčatá prichádzajú len v lete. Keby aj oni viackrát
mohli počuť kázeň! Reformácia. Moje jediné potešenie v živote i pri smrti...

A mohli by sme pokračovať vo vymenúvaní všetkého toho, čo prebúdza spomienky,
pocity, zvyky a nálady. Ale tým by sme povedali len to, čo NIE je reformácia. Reformá-
cia by pre nás mala znamenať opätovnú reorganizáciu. Bojíme sa tohto slova, lebo ne-
má dobrý zvuk: asociuje v nás oživenie predchádzajúceho systému. Naša „perestroj-
ka“ však nespočíva v tom. My sa musíme vrátiť k dobrým a istým základom. Deň čo
deň! Toto je istý bod, základ našej viery a cieľ našej duchovnej, morálnej a hodnotovej
reorganizácie. A tým je Ježiš Kristus! Nie je to ľahká úloha, lebo protivietor je silný.
Ale náš text hovorí: Nie je iný základ! Alebo ak sa podvolíme protivetru, stratíme pôdu
spod nôh. Náš text nám predkladá aj to, že skutočný Základ existuje aj dnes. Nie je to
len minulosť či spomienka alebo nálada.
Ježiš Kristus je aj dnes živou skutočnosťou
pre človeka, ktorý žije vo viere. My sa aj
dnes musíme obrátiť k Nemu a ukotviť svoj
život v Ňom! Ježiš povedal Petrovi (a skrz
neho to sľúbil aj nám): „...na tej skale pos-
tavím svoju Cirkev a pekelné brány ju ne-
premôžu“ (Mt 16,18 b). On stavia! 

R
eformácia je teda prežívanie našej biblickej viery v každodennom živote.
Ustavičné pozorovanie základov a poslušnosť. Veľa závisí aj od teba brat,
sestra! Lebo (v tomto zmysle) si aj ty sám reformátorom. Božím spolupra-

covníkom, ktorý stráži Základ, a ktorý je ochotný budovať. Túto službu nemáme vyko-
návať za múrmi našich kostolov, ale včleniac sa do spoločnosti. Bez základov Božieho
slova je to ťažké, priam nemožné. Ale ak máš v srdci živého Krista, je to možné! Prežíva-
nie tejto služby je v podstate našou vlastnou reformáciou. Je to ťažká služba, ale viaže
sa k nej veľké prisľúbenie: „Kto vytrvá do konca, ten bude spasený“ (Mt 24,13).

Alfréd Somogyi  

Zvolení na ďalších

šesť rokov
Generálna volebná komisia našej

cirkvi dňa 29. septembra 2014 spočí-
tala hlasy odovzdané presbytériami v
rámci všeobecných cirkevných volieb.

Na základe zistených volebných vý-
sledkov biskupom našej cirkvi na ďal-
ších šesť rokov zostal komárňanský
duchovný, László Fazekas, kým ge-
nerálnym kurátorom Vince Fekete.

Členmi Predsedníctva synody budú
ešte nasledovní kandidáti: zástupca
biskupa maďarskej reči Róbert Gére-

si, zástupca generálneho kurátora ma-
ďarskej reči Ferenc Porubán, zástup-
ca biskupa slovenskej reči Ján Sem-

jan a zástupca generálneho kurátora
slovenskej reči Július Kováč.

Volebné výsledky najdete na stra-
nách 4., 5. a 7.

Biskup László Fazekas

Generálny kurátor Vince Fekete



Prijatie zodpovednosti

vo svete, zdieľajúcom názory

individualizmu

„Teraz smerujeme k extrémne indivi-
dualistickému veku a nie som si istý, či
najmä začiatok obdobia, ktoré stojí pred
nami, ktoré veľmi pripomína bezcitný a
nešetrný individualizmus skorého kapi-
talizmu, nepodporí predovšetkým v našej
mládeži úprimný pocit spoločenstva.
Domnievam sa, že cirkev, naša Cirkev,
potrebuje práve toto – tento úprimný
pocit duchovného spoločenstva.“ Árpád
Göncz v roku 1992 prehovoril v proroc-
kom duchu, veď už na každom kroku a
na každej úrovni môžeme zakúšať biedu
a zničujúci vplyv spomenutého veku.
Niekdajší vedúci predstaviteľ štátu viac
ako 22 rokov poukazoval na to, že v indi-
vidualistickom veku sa ako samozrejmá
reakcia (najmä u mladých) objaví túžba
po spoločenstve. 

V každom zoskupení našej spoločnosti
zvíťazila myšlienka, podľa ktorej musí
jednotlivec pozdvihnúť svoje záujmy
nad záujmy skupiny (akéhokoľvek spo-
ločenstva). Táto myšlienka a spoločen-
ský názor pozdvihuje jednotlivca vo svo-
jej slobode (a zároveň v odkázanosti na
seba samého) nado všetko. Takto indivi-
dualisti – ale ak sa s kajúcnosťou pozrie-

me na seba, môžeme zistiť, že aj my
sami – staviame do stredu naše osobné
ciele a túžby a ich naplnenie a dosiahnu-
tie, vyhýbajúc sa, alebo aspoň považujúc
za druhoradé ciele a hodnoty spoločen-
stva. Myšlienka individualizmu (ktorá
nemá biblický základ), vyzdvihuje člo-
veka ako osobnosť zo spoločenstva (z
cirkevného zboru, ešte aj z rodiny), a sta-
via ho nad toto všetko. Človek bol od
svojho stvorenia spoločenskou bytosťou,

ktorý bol ako jednotlivec členom istého
spoločenstva, a mal svoj ethos, svoju
morálku i morálnosť. Falošný duch doby
sa votrie všade – votrie sa do tvorby zá-
konov, medzi jednotlivé vedné odbory,
ale infikuje aj zmýšľanie samotného kres-
ťana, ovplyvňuje aj jeho vzťah k sebe sa-
mému či k stvorenému svetu. Lebo tak,
ako dieťa v materskej škole považuje za
stred sveta seba samé a každá jeho myš-
lienka vychádza z neho samého, všade sa

snaží naplniť svoje vlastné osobné náro-
ky, takisto aj človek, ktorý rozmýšľa len
vo svojich dimenziách, považuje sám se-
ba za centrum univerza, každé jeho roz-
hodnutie či vzťah je ovplyvnený jeho
vlastným egom. 

Americká spisovateľka Clare Cassand-
ra o tom hovorí presne, ale odsudzujú-
co: „Nikto nie je osamoteným ostrovom.
Každý tvoj skutok sa týka aj iných, to ti
však predsa nikdy nezíde na um. Správaš
sa, ako by si žil na nejakom ostrove Will,
kde je jedno, čo urobíš, – nebude to mať
následky. Lenže v skutočnosti predsa sú.“
Reformovaný veriaci kresťan, citujúc
slová Heidelberského katechizmu, ako
svoje vierovyznanie vyznáva: „V živote
aj pri smrti nepatrím sám sebe, ale svoj-
mu vernému Vykupiteľovi Ježišovi Kris-
tovi.“ Som Kristovým vlastníctvom tak,
že sa zrieknem práva na sebaspravovanie,
zrieknem sa svojich individualistických
snáh a snov s vedomím, že prijmem zod-
povednosť za iných. Prijmem zodpoved-
nosť aj za také osoby, ktoré možno ani
sami seba nedokážu zvládnuť a nedoká-
žu zodpovedať ani za seba.

S úžasom vidím a zakúšam (a myslím
si, že to prežívajú aj mnohí z milých čita-
teľov), že naša postmoderná mládež už
nechce prijať zodpovednosť ani za seba.
Či sa v dnešnej mládeži, nachádzajúcej sa
v zajatí túžby po ostrých individualistic-
kých prežitkoch a už stvoreného dobra,
vynorí vedomie nedostatku spoločenstva?

(Pokračovanie na str. 3)

Pred tvárou
Hospodina

Milý Bože a Otče, ťažko je stať sa
kresťanom, ale práve tak ťažko je
kresťanom ostať. Každej hodiny a
každého dňa v bolesti pozorujem,
že sila slabne, že láska chladne a
srdce sa už nepridŕža Spasiteľa tak
pevne. Môj Bože a Otče, iba Ty jedi-
ný mi môžeš pomôcť proti zlu, iba
Ty jediný ma môžeš zachovať vo
viere, ak chceš. Počuj modlitbu, kto-
rú sa za mňa modlí Spasiteľ a nedo-
pusť nič, čo by ma vyrvalo Jemu z ru-
ky. Nech mi na ničom nezáleží tak,
ako na zachovaní Tvojho spoločen-
stva. Ja sám nemôžem vidieť všet-
ko, čo ohrozuje život mojej viery. Av-
šak Ty, Bože, to vidíš, lebo ma znáš.
Pane, je podivné, že moje srdce je
lenivé počúvať Tvoje volanie. Po-
môž mi pre Ježiša Krista. Ty chceš,
Pane. Daj, nech je v mojom srdci tak,
aby som chcel i ja. Amen.

J. Jansen
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Oľga Szélesová

PROSíM O TVOJU MILOSť, PANE
Ježišu, ktorý si na nebesiach!
Tvoj služobník tu dole žobre:
Povedz aj o mne slovo dobré!
Povedz ho, prosím, Otcovi,
nech so mnou zmluvu obnoví!

Tak túžim žiť Ti po vôli,
až z toho srdce zabolí.
A z hriecha večný strach už mávam.
Svoj život Tebe odovzdávam.

Kajám sa a skláňam hlavu svoju,
načúvam a prosím, milosť Tvoju.
Pootvor bránu, ... nie dokorán,
keď prídem za Tebou. ... Raz. Tam.

Kresťanské vedomie zodpovednosti
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(Dokončenie zo str. 2)

Sú si naši mladí vedomí toho, že rodinu
ako dynamické spoločenstvo nemôžu
nahradiť médiá ani široká škála, ktorú
poskytujú digitálne komunikačné pro-
striedky? 

Vychovávajúc naše deti a vedúc našu
mládež, máme veľkú zodpovednosť, aby
sme pred nimi odkryli falošné ideológie
a názory, a aby sme im namiesto nich po-
núkli opravdivé biblické hodnoty a aby
sme poukázali na jedinú schodnú cestu.
Hovorme smelo o tom, hoci aj v rodin-
nom spoločenstve, že cieľom satana je,
aby človek zostal odkázaný sám na seba,
(potom ľahšie podľahne pokušeniu, veď
už nebude mať ľudskú oporu). Môžeme
mať hoci 450 mien vo svojom mobilnom
telefóne, na internetových sociálnych sie-
ťach môžeme denne „chatovať“ s množ-
stvom ľudí, ktorých sme si pridali za
priateľov, ale ak za žiadneho človeka ne-
prijmeme zodpovednosť, a ak ani žiadny
človek nebude zodpovedný za nás, po-
tom žijeme len v sebe, pre seba. Na strán-
kach Biblie čítame, že tí bratia, ktorí by
sa boli mali mať radi, boli aktérmi prvej
vraždy. Ábel stojí pred nami ako obeť,
Kain ako vykonávateľ, teda ako agresor.
Veľmi ma zamestnáva otázka, aký mali
vzťah títo dvaja muži, ktorí boli bratmi,
vo všednom živote. Aký mohli mať vzá-
jomný vzťah s ohľadom na zodpoved-
nosť? Je ťažké dať na to krátku odpoveď,
hoci si myslím, že táto téma sa dotýka
všetkých nás.

Zarážajúca je Kainova odpoveď po
tom, čo sa ho Boh opýta: „Kde je Ábel,
tvoj brat? A on odpovedal: Neviem. Či
som ja strážcom svojho brata?“ (Gen 4,9).
Túto odpoveď môžeme pochopiť aj tak-
to: Ja za neho nezodpovedám, každý zod-
povedá za seba! Čo mám s ním spoloč-
né? Kain si nebol vedomý (a nie je si
vedomý ani individualisticky zmýšľajúci
človek dnešných čias), že každý človek
musí disponovať vedomím zodpovednos-
ti a komplexným prijatím zodpovednosti.
Tu nejde o nič iné, ako o poverenie, ktoré
sme dostali od Boha: Prijatie zodpoved-
nosti za ďalšie stvorenie. 

Ale je skutočne zodpovedná naša zod-
povednosť za iných? Myslím si, že k ľud-
skej prirodzenosti od základu patrí, že je
spoločenskou bytosťou, ale aj to, že zod-
povednosť za iných chce prijať iba vtedy,
keď sa mu to páči, resp. ak má z toho úži-
tok. (Aj keď nie materiálny, ale aspoň
morálny). Keď sa pre človeka niečo ale-
bo niekto stane nepohodlným, radšej sa
vyvlečie z toho kruhu, za ktorý má zod-
povednosť. K dospelosti človeka, a tak aj
k dospelosti kresťana patrí, že pred Bo-
hom sme zodpovední za seba, za svoju

rodinu, ďalej za svojich priateľov, blíž-
nych, za väčšie či menšie spoločenstvá,
ku ktorým prislúchame. Sme dlžní zod-
povednosť aj za tých, ktorí nás práve pot-
rebujú – ktorí potrebujú práve nás. Nie-
len preto, že v podobnej situácii by aj
nám dobre padla pomoc, ale aj preto, že
vtedy a tam, v tom zlomku okamihu, nie
je nikto iný, kto by mohol vystrieť ruku.
Pre každú osobu, ktorá sa považuje za
kresťana, sa vynára vážna otázka: Uro-
bíme to? Predtým, než by sme si odpove-
dali, musíme si objasniť aj to, že nie je
dôležité iba vedieť, čo máme robiť, ale aj
to, čo nie je našou úlohou ani našou zod-
povednosťou. 

Prijatie zodpovednosti, ako morálna
vlastnosť, si vždy vyžaduje obetu. Ak sa
človek v prvom rade – a takmer vždy –
zaoberá len sám sebou, nenájde sa miesto
pre blížneho. Takto v živote, túžiacom po
kvalite – aj keď si vyžaduje obetu –, má
ten druhý vždy svoje miesto. Náboženský
filozof Martin Buber povedal, že „láska
znamená pocit zodpovednosti za druhého
človeka“.

Milý čitateľ! Kto sú tí, za ktorých ťa
Boh učinil zodpovedným? Ako sa k nim
správaš v každodennom živote? Čo pre
nich robíš? Boh v plnosti času poslal

svojho jednorodeného Syna, Pána Ježiša
Krista, ktorý cítil zodpovednosť za celé
ľudstvo. Takto sa dôkazom Jeho pocitu a
vedomia zodpovednosti stal golgotský
kríž, kde zomrel za hriešnikov. Kristus
prijal za nás trest, lebo Boží Syn chce
byť Strážcom človeka. Kain sa vzdal zod-
povednosti, ako to vravievame: striasol
ju zo seba, Ježiš Kristus ju však dobro-
voľne vzal na seba za všetkých. Čo na to
vravíš ty? K čomu ťa to vedie?

Chceli by sme milovať a zároveň túži-
me po tom, aby sme aj my boli milovaní,
lenže pre kresťana sa láska nemôže stať
sentimentálnym pocitom, ale musí to byť
prinášanie obetí, vyplývajúcich z Kristo-
vej lásky vo vedomí zodpovednosti. Aj k
tomu nás môže uschopniť len Boh, lebo
veď „Boh dokazuje svoju lásku k nám
tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme
boli ešte hriešni“ (Rím 5,8). Môžem mi-
lovať, lebo mňa niekto už skôr miloval, a
môžem byť zodpovedný za mnohých, le-
bo aj za mňa už Niekto bol zodpovedný.
Pekne to vyjadruje Magda Szabó, ktorá
vyznáva, že „každý je zodpovedný za kaž-
dého.“ Ale to sa musíme naučiť, postup-
ne sa to musíme učiť aj my dospelí, ale z
Božieho poverenia musíme k tomu pri-
viesť aj naše deti, keďže deti sa nerodia s
vedomím zodpovednosti a táto črta sa ani
neskôr nevyvinie sama. Výchovu k vedo-
miu zodpovednosti je potrebné začať už
v detskom veku doma, v rodine, škole či
v inom spoločenstve. Tento proces musí
stavať na dôslednosti a dôvere, pre ktoré
je nevyhnutný vyvážený vzťah rodičov a
detí. Ako dospelým nám vo veľkej mie-
re pomôže osobný a dôverný vzťah s Bo-
hom.

Keď sa Pán Ježiš vrátil do nebies, zve-
ril prácu zvestovania evanjelia, teda zách-
rany duší, svojim učeníkom. Jednoznač-
ne a jasne im dal na vedomie: „Choďte
do celého sveta a ohlasujte evanjelium
všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15). Mi-
sijný príkaz nie je ničím iným, ako pri-
jatie zodpovednosti za záchranu odpad-
nuvšieho ľudstva. A toto je úloha pre uče-
níkov, vážna služba, v ktorej sa s vedo-
mím zodpovednosti zúčastňuje každý
Homo Christianus – kristovský človek.
Či si svoju zodpovednosť uvedomuje, ale-
bo nie.

Práve preto, pohliadnuc do svojho
vnútra, odpovedzme pred Bohom na na-
sledujúcu otázku: Vykonávame – ako
členovia Cirkvi v postmodernom svete –
aktívnu službu záchrany duší, s vedo-
mím zodpovednosti predovšetkým za
stratených, malých, starých, chorých,
postihnutých či zranených, alebo pasívne
trpíme záhubu duší a ich zabíjanie, ali-
bisticky vyznávajúc: Dnes je zodpoved-
ný každý za seba? „Nech vtedy žiadna
duša ťa neviní, že len pre teba k spáse
neprišla“ (466/5), prosme Boha, aby nás
svojím Svätým Duchom učil znášať zod-
povednosť, nech sme s misijným odušev-
nením bratmi našich bratov a pastiermi
tých, ktorí nám boli zverení.

Tihamér Gasparecz

Kresťanské vedomie zodpovednosti
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PreDSeDníCTVO  SynODy

Celková číselná hodnota hlasov Gene-
rálnej cirkvi: 328

Počet platných hlasov: 315

Biskup:
Fazekas László: 297
Zvolený: Fazekas László

Generálny kurátor:
Fekete Vince: 297
Zvolený: Fekete Vince

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátov maďarskej reči: 273

Počet platných hlasov: 263

Zástupca biskupa maďarskej reči:
Géresi Róbert: 263
Zvolený: Géresi róbert

Zástupca generálneho kurátora ma-
ďarskej reči:

Porubán Ferenc: 258
Zvolený: Porubán Ferenc

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátov slovenskej reči: 55

Počet platných hlasov: 52

Zástupca biskupa slovenskej reči:
Ján Semjan: 44
Zvolený: Ján Semjan

Zástupca generálneho kurátora slo-
venskej reči:

Július Kováč: 32
Jaroslav Banóci: 19
Zvolený: Július Kováč

BrATiSLAVSKÝ  SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 44

Počet platných hlasov: 43

Senior:
Somogyi Alfréd: 43
Zvolený: Somogyi Alfréd

Seniorálny kurátor:
Molnár Rudolf: 41
Zvolený: Molnár rudolf

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Görözdi Miklós: 43
Zvolený: Görözdi Miklós

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Bucsuházy István: 43
Zvolený: Bucsuházy istván

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Somogyi Alfréd: 43
Csík György: 41
Zvolení: Somogyi Alfréd, Csík György

Svetský riadny zástupca do Synody:
Bucsuházy István: 43
Molnár Rudolf: 37
Zvolení: Bucsuházy istván, Molnár

rudolf

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Édes Árpád: 41
Varga László: 41
Zvolení: Édes Árpád, Varga László

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Csicsay Szilárd: 41
Vámos Béla st.: 41
Zvolení: Csicsay Szilárd, Vámos

Béla st.

KOMÁrŇAnSKÝ  SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 52

Počet platných hlasov: 52

Senior:
Szénási Szilárd: 52
Zvolený: Szénási Szilárd

Seniorálny kurátor:
Gál Sándor: 52
Zvolený: Gál Sándor

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Czinke Zsolt: 52
Zvolený: Czinke Zsolt

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
GVB nariadila doplňujúce voľby.

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Dobai Sándor: 48
Erdélyi Pál: 37
Rácz Elemér: 26
Czinke Zsolt: 24
Szénási Szilárd: 17
Fazekas László: 2
Zvolení: Dobai Sándor, erdélyi Pál,

rácz elemér

Svetský riadny zástupca do Synody:
Gál Sándor: 52
Baranyay Alajos: 50
Fitos András: 50
Zvolení: Gál Sándor, Baranyay Ala-

jos, Fitos András

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Erdélyi Zoltán: 50
Palcsó Attila: 50
Sasák Attila: 48
Zvolení: erdélyi Zoltán, Palcsó Atti-

la, Sasák Attila

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Baranyay Zsolt: 52
Szabó Gábor: 50
Zvolení: Baranyay Zsolt, Szabó Gábor

TeKOVSKÝ  SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 38

Počet platných hlasov: 38

Senior:
Kassai Gyula: 38
Zvolený: Kassai Gyula

Seniorálny kurátor:
Kiss Pál ml.: 38
Zvolený: Kiss Pál ml.

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Antala Éva: 38
Zvolená: Antala Éva

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Oros Zoltán: 38
Zvolený: Oros Zoltán

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Kassai Gyula: 38
Révész Tibor: 35
Zvolení: Kassai Gyula, révész Tibor

Svetský riadny zástupca do Synody:
Kiss Pál ml.: 38
Oros Zoltán: 36
Zvolení: Kiss Pál ml., Oros Zoltán

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Antala Éva: 38
Zvolená: Antala Éva

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Bakai Péter: 34
Rási Szabolcs: 35
Zvolení: Bakai Péter, rási Szabolcs

GeMerSKÝ  SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 33

Počet platných hlasov: 27

Volebné výsledky
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Senior:
Nagy Ákos Róbert: 27
Zvolený: nagy Ákos róbert

Seniorálny kurátor:
Bán Zoltán: 27
Zvolený: Bán Zoltán

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Boros István: 27
Zvolený: Boros istván

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Pósa Zoltán: 16
Miklós Aladár: 11
Zvolený: Pósa Zoltán

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Boros István: 27
Nagy Ákos Róbert: 27
Szaszák Malvina: 27
Zvolení: Boros istván, nagy Ákos ró-

bert, Szaszák Malvina

Svetský riadny zástupca do Synody:
Bán Zoltán: 27
Fürjes László: 27
Kolozsy Zoltán: 27
Zvolení: Bán Zoltán, Fürjes László,

Kolozsy Zoltán

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Gál László: 27
Szőkéné Orémus Zsuzsanna: 27
Zvolení: Gál László, Szőkéné Orémus

Zsuzsanna

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Pósa Zoltán: 23
Pósa Dénes: 16
Miklós Aladár: 15
Zvolení: Pósa Zoltán, Pósa Dénes,

Miklós Aladár

ABOVSKO-TurniAnSKy
SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 43

Počet platných hlasov: 40

Senior:
Orémus Zoltán: 40
Zvolený: Orémus Zoltán

Seniorálny kurátor:
Szaniszló Sándor: 38
Zvolený: Szaniszló Sándor

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Varga Zoltán: 40
Zvolený: Varga Zoltán

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Ujlaki Ferenc: 36
Zvolený: ujlaki Ferenc

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Varga Zoltán: 38
Hranyó Mihály: 35
Parti Tibor: 33
Zsámbok Piroska: 7
Zvolení: Varga Zoltán, Hranyó Mi-

hály, Parti Tibor

Svetský riadny zástupca do Synody:
Icso Béla: 40
Ujlaki Ferenc: 40
Szaniszló Sándor: 37
Zvolení: icso Béla, ujlaki Ferenc, Sza-

niszló Sándor

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Mudi Róbert: 40
Zvolený: Mudi róbert

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Borzy Bálint: 40
Juhász István: 37
Pápezsik Margit: 34
Zvolení: Borzy Bálint, Juhász ist-

ván, Pápezsik Margit

ZeMPLínSKy  SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 40

Počet platných hlasov: 40

Senior:
GVB nariadila doplňujúce voľby.

Seniorálny kurátor:
Asszonyi Árpád: 32
Fülöp Pál: 8
Zvolený: Asszonyi Árpád

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Blanár Erik: 40
Zvolený: Blanár erik

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Szimkó Géza: 40
Zvolený: Szimkó Géza

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Kendi Csaba: 38

Molnár István: 38
Zvolení: Kendi Csaba, Molnár istván

Svetský riadny zástupca do Synody:
Asszonyi Árpád: 32
Furik Csaba: 30
Fülöp Pál: 12
Zvolení: Asszonyi Árpád, Furik Csaba

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Kiss Miklós: 40
Spisák István: 34
Zvolení: Kiss Miklós, Spisák istván

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Rácz Sándor: 40
Szimkó Géza: 32
Zvolení: rácz Sándor, Szimkó Géza

užSKÝ  SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 23

Počet platných hlasov: 23

Senior:
Kraus Viktor: 17
Zvolený: Kraus Viktor

Seniorálny kurátor:
Papp László: 13
Kendi Géza: 10
Zvolený: Papp László

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Tirpák István: 22
Zvolený: Tirpák istván

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Révész Lajos: 14
Simon Péter: 8
Zvolený: révész Lajos

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Molnár Zsolt: 20
Zvolený: Molnár Zsolt

Svetský riadny zástupca do Synody:
Czinke István: 23
Zvolený: Czinke istván

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Tirpák István: 22
Zvolený: Tirpák istván

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Hudák Bálint: 14
Hajdók Vince: 9
Zvolený: Hudák Bálint

(Pokračovanie na str. 7)

Volebné výsledky



Synodná rada reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku, na svo-
jom 53. zasadnutí, ktoré sa konalo
dňa 6. septembra 2014 v Komárne,
prijala nasledovné uznesenia verejné-
ho záujmu:

– Schválila zápisnice z 51. a 52. zasad-
nutia Synodnej rady.

– Skonštatovala, že otázky seniora On-
davsko-hornádskeho reformovaného seni-
orátu ohľadne druhého kola voľby duchov-
ného sú bezpredmetné, nakoľko spomí-
naná voľba duchovného už prebehla.

– V súlade so zákonom č. 4/2011 o práv-
nom stave a združovaní cirkevných zbo-
rov potvrdila zmluvu o združení medzi
Reformovaným cirkevným zborom Čaňa
a Reformovaným cirkevným zborom Ská-
roš. V zmysle uznesenia Synodnej rady
sa právny stav oboch cirkevných zborov
s účinnosťou od 1. januára 2015 mení na
združený matkocirkevný zbor.

– V súlade so zákonom č. 4/2011 o práv-
nom stave a združovaní cirkevných zbo-
rov potvrdila zmluvu o združení medzi Re-
formovaným cirkevným zborom Sečovce
a Reformovaným cirkevným zborom
Milhostov. V zmysle uznesenia Synodnej
rady sa právny stav oboch cirkevných zbo-
rov s účinnosťou od 1. januára 2015 me-
ní na združený matkocirkevný zbor.

– Odmietla žiadosť duchovného v Trho-
višti Pavla Kačkoša o ospravedlnenie a
uverejnenie reakcie a skonštatovala že v
ďalšom sa ním nemiení zaoberať.

– Súhlasila s voľbou duchovného Pav-
la Kačkoša do Reformovaného cirkevné-
ho zboru Trhovište, keďže sa už zúčastnil
doškolovania duchovných, teda už splnil
túto podmienku voľby duchovného. 

– Juraj Brecko, senior Ondavsko-hor-
nádskeho reformovaného seniorátu vo
svojom liste zo dňa 30. júna 2014 refero-
val Synodnej rade v otázke druhého kola
procesu voľby duchovného, korá prebeh-
la v Reformovanom cirkevnom zbore
Ždaňa. Synodná rada brala na vedomie,
že nakoľko Reformovaný cirkevný zbor
Ždaňa ani v druhom kole si nezvolil du-
chovného, právo voľby duchovného pre-
šlo na Synodnú radu.

– Presbytérium Reformovaného cirkev-
ného zboru Ždaňa vo svojom liste zo dňa
26. augusta 2014 žiadalo preloženie du-
chovného Miroslava Kovaľa, ktorého zbor
nezvolil do cirkevného zboru Ždaňa. Sy-
nodná rada – vzhľadom na výsledok voľ-
by duchovného – žiadosti presbytéria neu-
činila zadosť. Teda Miroslava Kovaľa
nezvolila, respektíve nepreložila do Re-
formovaného cirkevného zboru Ždaňa. 

– Reformovaný cirkevný zbor Nýrov-
ce s účinnosťou od 1. januára 2015 pre-

kvalifikovala za dcérocirkevný zbor Re-
formovaného cirkevného zboru Keťovce.

– S účinnosťou od 1. októbra zamestná
a umiestni do služby Tamása Kalocsaiho
ako kaplána do Reformovaného cirkev-
ného zboru Komárno. Jeho dozerajúcim
duchovným bude Zsuzsanna Fazekas.

– S účinnosťou od 1. októbra zamestná
a umiestni do služby Kamillu Dobai-
Egyeg ako kaplánku do Reformovaného
cirkevného zboru Komárno. Jej dozera-
júcim duchovným bude Zsuzsanna Faze-
kas.

– S účinnosťou od 1. októbra zamestná
a umiestni do služby Gábora Lőrincza
ako kaplána do Reformovaného cirkev-
ného zboru Veľké Kapušany. Jeho doze-
rajúcim duchovným bude Árpád Pándy.

– S účinnosťou od 1. októbra premiest-
ni zadelenú duchovnú Alexandru Kalo-
csai-Lami do Reformovaného cirkevné-
ho zboru Komárno.

– S účinnosťou od 1. októbra premiest-
ni zadeleného duchovného Viktora Ho-
záka do Reformovaného cirkevného zbo-
ru Vojany.

– S účinnosťou od 1. októbra umiestni
kaplánku Ildikó Hozák-Magyar do Refor-
movaného cirkevného zboru Vojany. Jej
dozerajúcim duchovným bude duchovný
v Čičarovciach Zsolt Molnár.

– S účinnosťou od 1. októbra premiest-
ni zadelenú duchovnú Erzsébet Andro-
vics z Reformovaného cirkevného zboru
Veľké Kapušany, a do ďaľšieho zasadnu-
tia ju ponechá bez konkrétneho služob-
ného poverenia. 

– Súhlasila s voľbou Pétera Kozára do
Reformovaného cirkevného zboru Sirník. 

– S účinnosťou od 1. októbra vymeno-
vala Henriettu Ibos za riaditeľku Ústredia
Diakonie Reformovanej kresťanskej cirk-
vi na Slovensku. Ďalej s úctou sa poďako-
vala Jolán Rácz, poverenej riaditeľke za
jej doterajšiu obetavú službu.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Radnovce predal budovu
schátralej fary vo svojom vlastníctve s
rozlohou 803 m2, z parcely číslo 1. Pod-
mienkou súhlasu je, že Reformovaný cir-
kevný zbor Radnovce v hodnote za ne-
hnuteľnosť kúpi ornú pôdu.

– Rozhodla, že do medzinárodnej orga-
nizácie Konferencii európskych cirkví na-
ša cirkev symbolicky zaplatí členské vo
výške 100 eur.

– Poverila predsedov našej synody, aby
po dohovore s mládežníckou organizáci-
ou našej cirkvi delegovali mladých do šty-
roch komisií Svetovej rady cirkvi.

– Poverila predsedov našej synody, aby
sa informovali ohľadne finančných náro-

kov projektu Európska zastávka reformač-
ného jubilea v roku 2017.

– Schválila, aby ďalšie zasadnutie Sy-
nodnej rady bolo dňa 25. októbra 2014,
kým jesenné zasadnutie Synody 6. de-
cembra 2014. 

– Brala na vedomie hlásenie o kúpe ne-
hnuteľnosti Kolárovského zboru pre bo-
hoslužobné účely a pre potreby fary, a
schválila poskytnutie pôžičky vo výške
20 000 eur pre Reformovaný cirkevný
zbor Kolárovo. Termín splatnosti pôžičky
je do 31. decembra 2019. Úrok na vyrov-
nanie inflácie stanovuje Synodná rada na
4,5%. Pôžičku je možné využiť výlučne
na kúpu nehnuteľnosti.

– Brala na vedomie, že Kinga Süll, ria-
diteľka Oddelenia cirkevnej hudby sa
zriekla svojich funkcií v našej cirkvi, lebo
má novorodeniatko. Členovia Synodnej
rady pre ňu vyprosujú Božie požehnanie,
a na funkciu riaditeľa nariadia vypísanie
súbehu. Riadením Oddelenia cirkevnej
hudby a zastupovaním našej cirkvi v spev-
níkovej komisii v Maďarsku poverila dol-
noštálskeho duchovného, Árpáda Édesa.
Do správnej rady odboru cirkevnej hudby
na ďalšie tri roky vymenovala: Árpáda
Édesa, Jána Janovčíka, Mártu Oros, Er-
zsébet Szarvas a Saroltu Balla.

– Súhlasila, aby Reformovaný cirkev-
ný zbor Lenka predal zo svojej parcely č.
158/1 128m2 za 2 eura/m2 kvôli usporia-
daniu cesty vedúcej na cintorín.

– Odmietla výklad zákona žiadaný Dia-
konia Reformata n.o. v súvislosti s uzne-
seniami ZST-5/2012, ZST-152/2013,
ZST-202/2013, ZST-39/2014 a ZSE-
441/2008.

– Schválila výsledky duchovenských
skúšok, ktoré sa konali 4. a 5. septembra
2014 a uplatní úplnú duchovenskú kvali-
fikáciu nasledovným duchovným: Zsolt
Abaházi, Tímea Agócs-Galgóczy, Dušan
Brna, Gergő Egri, Viktor Hozák, Mónika
Karvansky, Annamária Mikos, Tamás Mi-
kos, Tímea Pándy-Kovács a Éva Zsembe-
ri-Szígyártó.

– Rozhodla, že naša cirkev sa zúčast-
ní na Kirchentagu na budúci rok v Stutt-
garte.

– Brala na vedomie, že naša cirkev spo-
lu s nadáciou Lászlóa Telekiho v prvom
novembrovom týždni v Čečejovciach a v
Komárne organizuje doškolovanie pre du-
chovných a kurátorov v súvislosti s ochra-
nou pamiatok.

– S radosťou brala na vedomie, že pred-
seda rýnskej cirkvi, Manfred Rekowski a
osoba zodpovedná za ekumenické vzťa-
hy Barbara Rudolph, v dňoch 9–11. ok-
tóbra navštívia našu cirkev. 
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(Dokončenie zo str. 5)

MiCHALOVSKÝ SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 18

Počet platných hlasov: 16

Senior:
GVB nariadila doplňujúce voľby.

Seniorálny kurátor:
Blažej Knežo: 14
Zvolený: Blažej Knežo

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Erika Dékányová: 14
Zvolená: erika Dékányová

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
GVB nariadila doplňujúce voľby.

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Erika Dékányová: 14
Zvolená: erika Dékányová

Svetský riadny zástupca do Synody:
GVB nariadila doplňujúce voľby.

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Erika Šrojtová: 14
Zvolená: erika Šrojtová

Svetský náhradný zástupca do Synody:
Eva Kutašová: 14
Zvolená: eva Kutašová

OnDAVSKO-HOrnÁDSKy
SeniOrÁT

Celková číselná hodnota hlasov senio-
rátu: 37

Počet platných hlasov: 36

Senior:
Juraj Brecko: 33
Zvolený: Juraj Brecko

Seniorálny kurátor:
Ján Janovčík: 35
Zvolený: Ján Janovčík

Seniorálny duchovný hlavný zapiso-
vateľ:

Janette Knežová: 36
Zvolená: Janette Knežová

Seniorálny svetský hlavný zapisovateľ:
Ľubomír Kozma: 21
Róbert Šereš: 13
Zvolený: Ľubomír Kozma

Duchovný riadny zástupca do Synody:
Jaroslav Széles: 34
Zvolený: Jaroslav Széles

Svetský riadny zástupca do Synody:
Pavol Gurbaľ: 15
Ján Janovčík: 12
Irena Bittóová: 7
Zvolení: ani jeden kandidát nezískal

predpísanú väčšinu hlasov

Duchovný náhradný zástupca do Sy-
nody:

Ján Semjan: 33
Zvolený: Ján Semjan

Svetský náhradný zástupca do Synody:
GVB nariadila doplňujúce voľby.
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Peter Kozár st. sa narodil 19. sep-

tembra 1952 v Košiciach, vo farár-

skej rodine vo Vajkovciach, ako

druhé dieťa. Základnú školu nav-

števoval v Cesticiach, Moldave nad

Bodvou a v Košiciach. Stredoškol-

ské vzdelanie získal na Gymnáziu

s vyučovacím jazykom maďarským

v Košiciach. Vydal sa v šľapajach

svojho otca a študoval teológiu na

Teologickej fakulte Univerzity Kar-

lovej v Prahe, kde v roku 1976 zís-

kal diplom. Svoju duchovenskú

službu začal na jeseň roku 1976 vo

Veľkom Kamenci, kde svoju služ-

bu verne vykonával až do svojho

odchodu do večnosti.

Počas teologických štúdií sa

zoznámil so svojou nastávajúcou

manželkou, Evou Tíkalovou, s kto-

rou uzavrel manželstvo pred Bo-

žou svätou tvárou dňa 10. júla 1976.

Ich manželstvo Hospodin požeh-

nal dvomi potomkami. Syn Peter

sa narodil roku 1979 a syn Dávid v

roku 1988. 

Okrem cirkevného zboru vo Veľ-

kom Kamenci 20 rokov slúžil aj v

susednom cirkevnom zbore v So-

motore. Kratšiu dobu slúžil vo Veľ-

kom Horeši, v Pribeníku, v obci

Več, Nová Vieska a Strážne. V tých-

to zboroch počas jeho služby boli

obnovené farské úrady aj Božie

svätostánky. Vo Veľkom Kamenci

zriadil aj novú modlitebňu, pričom

úplne obnovili faru zvnútra i zvon-

ka a taktiež Boží svätostánok. Svo-

ju službu v cirkvi začal (z politické-

ho hľadiska) v nepriaznivých ča-

soch, ale vďaka Božej pomoci, bo-

li mu naporúdzi verní ľudia: kuráto-

ri a presbyteri cirkevných zborov,

ako aj obetaví veriaci, aby svoje plá-

ny a predsavzatia mohol dovŕšiť a

dokončiť.

Vďaka Božej milosti slúžil v Re-

formovanej kresťanskej cirkvi dl-

hých 38 rokov. Jeho službu charak-

terizovala vernosť, oddanosť, obe-

tavá práca, bratská láska a tiež tr-

pezlivosť. Nikdy sa nesnažil o vy-

soké posty, pretože jeho mottom

bolo: zostať milovaným duchov-

ným pastierom svojho zboru a ver-

ným služobníkom Pána Ježiša Kris-

ta. Počas jeho služby sa v jeho zbo-

roch prihlásili na teologické štú-

dium štyria mladí ľudia, ktorí po

ukončení štúdií vstúpili do služby

duchovného. 

V jeho rodinnom živote nastal

veľký zlom v auguste roku 1990,

keď nečakane stratil svoju milova-

nú matku. Na jar roku 2014 sa jeho

zdravotný stav začal rapídne zhor-

šovať. Svoju ťažkú chorobu, napl-

nenú mnohými telesnými bolesťa-

mi a trápenia, znášal ticho, trpezli-

vo a so živou vierou a dôverou v Bo-

ha naporúdzi jeho manželka a jeho

milovaní.

Jeho kazateľská činnosť, ako aj

rukami odvedená práca svedčí o

tom, že bol oddaným a verným

prostriedkom v Božích otcovských

rukách.

Dňa 24. augusta 2014 v kruhu svo-

jej milovanej a milujúcej rodiny vrá-

til svoju dušu Stvoriteľovi svojmu.

Nech je jeho pamiatka požehnaná

v našich srdciach!   

PÉTer  KOZÁr
(1952–2014)

Volebné výsledky



inštalácia duchovnej. Dňa 31. au-
gusta senior užského seniorátu, Géza
Mártha v Bajanoch inštaloval do svoj-
ho úradu zvolenú duchovnú zboru Hen-
rietu Kondás. Službou zvesti slova na
základe Lk 12,32 poslúžil biskup László
Fazekas.

Duchovenské skúšky. Pred synod-
nou komisiou pre kvalifikáciu duchov-
ných v dňoch 4–5.9. nasledovné osoby
získali kaplánsku kvalifikáciu: Tamás
Kalocsai, Gábor Lőrincz a richard
nagy. Druhé duchovenské skúšky zloži-
li kapláni: Zsolt Abaházi, Tímea Agócs-
Galgóczy, Dušan Brna, Gergő egri,
Mónika Karvansky, Annamária Mi-
kos, Tamás Mikos, Tímea Pándy-Ko-
vács, Éva Zsemberi-Szígyártó.

inštalácia duchovného. Senior Sán-
dor Dobai inštaloval dňa 7. septembra v

Modranoch do svojho úradu zvoleného
duchovného zboru Zoltána Csibu. Služ-
bou zvesti slova poslúžil biskup László
Fazekas.

Dištriktuálne stretnutie. V dňoch
12–14. septembra delegácia našej cirk-
vi pod vedením biskupa Lászlóa Faze-
kasa zavítala do nášho bratského dištrik-
tu Királyhágómellék.

Medzinárodný ekumenický koncert.
Dňa 15. septembra v Bratislave v histo-
rickej budove Slovenského národného
divadla sa konal koncert v organizova-
ní NAPS (Naše aktivity pre Slovensko),

pri príležitosti desiateho výročia od svoj-
ho vzniku. Medzi cieľmi figuruje pre-
hlbenie dialógu a tolerancie medzi ná-
rodmi ako aj medzi rozličnými nábo-
ženskými tradíciami. Na koncerte vystú-
pil aj debrecínsky Kántus. Záštitu nad
jubilejným koncertom NAPS prevzali
predstavitelia historických cirkví a čest-
ný predseda Ústredného zväzu Židov-
ských náboženských obcí. Koncert v
liste pozdravil aj prezident Maďarska,
János Áder. Príležitosť bola ukončená
požehnaním biskupmi, každí vo svojej
reči ako aj modlitbou rabína.

Slávnosť zahájenia akademického
roka. Dňa 19. septembra bol slávostne
zahájený akademický rok na Univerzite
J. Selyeho, čo zároveň bola spomienka
aj na 10. výročie jej vzniku. Bol prítom-
ný minister školstva Peter Pelegrini,
mnohí rektori slovenských univerzít a
vsetci tí, ktorí hocijakým spôsobom po-
máhali pri vzniku univerzity, alebo od
toho času sú prítomní v jej živote. Bron-
zovú plaketu Univerzity J. Selyeho zís-
kal Géza Erdélyi, biskup na dôchodku,
ktorý výrazne napomáhal vzniku uni-
verzity. Pamätnú plaketu získala aj naša
cirkev za spoluprácu, ktorú prevzal bis-
kup László Fazekas.

inštalácia duchovného. Dňa 21. sep-
tembra v oborínskom zbore bol inštalo-
vaný do svojho úradu zvolený duchov-
ný zboru Adrián Beňadik. Službu vyko-
nal užský senior Géza Mártha, kázňou
poslúžil biskup László Fazekas.
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Jubileum

Dňa 16. augusta oslavoval svoje 80.
narodeniny niekdajší kurátor jelčianske-
ho zboru, Lajos Molnár, ktorý je dodnes
obetavým členom správnej rady Dobrý
Pastier n.o. 

Boh bohato požehnal doterajší život a
službu nášho jubilanta, veď počas svojho
plodného života neustále budoval – ako
murár domy, kým Božie kráľovstvo svo-
jími modlitbami, svedectvami, svojím ži-
votom a v jelčianskom zbore počas 27 ro-
kov ako vedúci zboru. 

Z Božej milosti (ako hovorí básnik Sán-
dor Sík) mohol byť človekom aj vtedy,
keď ľudia nechceli byť ľuďmi. Svoju prá-
cu a službu vykonával vždy bohabojnos-
ťou a hlbokou úctou voči blížnym, pre
koho nikdy neexistoval – a ani dnes ne-
existuje – nezdolateľná prekážka a nevy-
riešiteľný problém. 

V mene spolupracovníkov a obyvate-
ľov Domu Dobrého Pastiera mu želám,
nech Hospodin upevní dielo jeho rúk, nech
život jeho je aj naďalej požehnaný, a za
to všetko nech je sláva Ježišovi Kristovi!
„Hospodin ťa ochráni pred každým zlom,
on ti ochráni život. Hospodin bude chrá-
niť tvoj odchod i príchod odteraz až na-
veky“ (Žalm 121,7–8).

G.T.

Prosba 
Prosíme našich spolupracov-

níkov, ktorí mienia o hocijakej cir-
kevnej príležitosti v našom me-
sačníku uverejniť článok, aby
svoj rukopis po nastaní udalosti
v čo najkratšej dobe (podľa mož-
nosti do 10 dní) boli láskaví zas-
lať na adresu  redakcie uvedenú
v tiráži.

Zároveň prosíme autorov, aby
svoje rukopisy podľa možnosti za-
sielali e-mailom.

redakcia

Revidované vydanie

Reformovaná kresťanská cirkev na Slo-
vensku z príležitosti 450. výročia prvé-
ho vydania vydala, ako klenot našej viery,
jazykovo obnovený Heidelberský kate-
chizmus v zrozumiteľnejšej – pre dneš-
ného čitateľa aktuálnejšej – slovenčine.

Pri revízií slovenského prekladu Heidel-
berského katechizmu Juraj Brecko vy-
chádzal z prekladu Jána Baláža, reformo-
vaného farára v Lastomíre z roku 1937 a z
prekladu neznámeho prekladateľa, ktorý
preložil Heidelberský katechizmus v ob-
dobí totality.

Oba tieto slovenské preklady porovná-
val s anglickým prekladom Heidelber-
ského katechizmu z roku 1863, ktorý na
počesť 300. výročia vzniku katechizmu
vypracovala z poverenia Synody Nemec-
kej reformovanej cirkvi v Spojených štá-
toch skupina odborníkov, a ktorý je po-
važovaný za najlepší preklad v anglic-
kom jazyku.

Teologickým lektorom revidovaného
vydania bol Doc. PhDr. ThDr. imrich
Peres PhD.

Revidovaný slovenský preklad Heidel-
berského katechizmu si môžete objednať
na každom farskom úrade Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku.


