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Žiť  v  JeŽišoveJ  príťaŽlivosTi
Máj – mesiac príťažlivosti – sa nie nadarmo považuje za

mesiac zaľúbených. Všetko rozkvitá, oslavujeme obľúbené
sviatky (Sviatok práce i Sviatok oslobodenia). Mnohí idú do
prírody – dobre si zajedia a napijú sa. Vzbudí sa v nás túžba
opäť sa zaľúbiť do toho, čo nám Pán Boh dal. Tohtoročný
máj však zahŕňa aj konfirmáciu, Nanebovstúpenie a Turíce.
Všetko, čo je pre človeka vzhľadom na jeho vieru dôležité,
dostaneme teda v jednom peknom májovom balíku. Ale sme
skutočne v Ježišovej príťažlivosti takto v máji? Priťahuje nás
naozaj ten hlas, ktorý sa nás zastáva a ktorý za nás prosí, kto-
rý by nás mal najviac priťahovať? 

J
ežiš o sebe hovorí zástupom v Slove, ktoré sme ne-
dávno čítali podľa nášho Sprievodcu čitateľa Biblie:
„A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pri-

tiahnem k sebe“ (Jn 12,32). Mnohí zvykli na základe tohto
Slova hovoriť o Ježišovej príťažlivosti: On je večným mag-
netom, ktorý priťahuje ľudí. Márne sú mnohé odpudivé sily,
zbytočné sú negatíva, hoci bude veľa odstúpivších, hocako
nepopulárne je členstvo v cirkvi, Ježiš dokáže k sebe pritiah-
nuť aj najväčších nevercov.
Bezpochyby toto všetko
platí o Božej milosti, ktorá
prinavracia hriešnikov. Pô-
vodný význam gréckeho
slova priťahovať, ktoré sa
tu nachádza, je oveľa pro-
zaickejší. Nepoukazuje na
automaticky priťahujúcu
silu nejakého duchovného
magnetu: „Pritiahnem k se-
be všetkých“.

Podľa apoštola Jána tu
Ježiš hovorí práve o fyzic-
kej veci. To, čo napísal o
Ježišovej činnosti, v pôvodnom texte znamená skôr ťahanie,
vlečenie. Poukazuje na vec, ktorú treba odniekiaľ vyvliecť,
v záujme ktorej treba vynaložiť silu, lebo sa stala bezvládnou.
Ťahať a vliecť treba toho, kto sa sám nechce pohnúť, lebo
sily, spôsobujúce nevládnosť, pôsobia v jeho živote. Vliecť
treba takých, ktorí majú tendenciu nič nerobiť, zostať ne-
mennými. 

Tento druh bezvládnosti a stavu bez života bol charakteris-
tický pre Ježišových učeníkov na Olivovej hore. Mysleli si, že
Majster odchádza, nebude viac poruke, nezavolá ich, neza-
chráni, nepojme ich za ruku, neupozorní ich na to, čo zaned-
bali. Ježiš sa vzďaľuje od sveta, nepriťahuje nás, neberie nás
so sebou. Všetko to bolo bolestné prežívať vtedy a tam a ťaž-
ko sa nad tým uvažuje aj dnes. Otvoria sa rany, v našom srdci
je prázdnota kvôli mnohým pozemským odchodom a kvôli
odchodu našich milovaných a táto prázdnota prináša so sebou
nebezpečenstvo. „Keď budem vyzdvihnutý zo zeme, pritiah-
nem k sebe všetkých“ (rozumej: každého človeka). Apoštol
Ján tu hovorí o tých ľuďoch, ktorých OTEC „dal“ Ježišovi:
Oni sú „všetkým“, oni sú „ľuďmi“ v Ježišovej príťažlivosti.
Ich možno ťahať, lebo oni sa aj vydajú na cestu za Ním.
Ježišova príťažlivosť nie je len príťažlivou silou žiarivého a
hrdinského príkladu, ale je to tá Sila a tá Láska, ktorá – na-
proti k zemi tlačiacim a vyprázdňujúcim silám – nás nerobí
bezvládnymi, ale silnými a bohatými. Ťahá a vlečie nás tým
najlepším smerom: po úzkej ceste, ktorá vedie k životu. 

N
ech je tohto-
ročný máj pre
nás naozaj me-

siacom príťažlivosti k Ježi-
šovi! Nech zakvitne naša
nádej, rozvoniavajme dob-
rou vôňou našej viery! Náj-
dime oslobodenie vo svojej
práci a v kruhu našej rodi-
ny! Nech sa v nás prebudí
túžba, aby sme skrz Božie-
ho Ducha milovali našu cir-
kev, náš národ.

„Bože! V tme reč Tvoja
skvelá / je nám jasným lú-

čom svetla. / Reči úst Tvojich čujeme – / všetky sú pravdy pra-
mene. / Daj, čo očami nevídame, / nech vierou do sŕdc prijí-
mame! / Bože, drž ma v cirkvi pravej, / posilňuj vo viere
zdravej, / a keď ma svet k sebe ťahá, / ja, ratolesť Krista pra-
vá, / chcem v Ňom mať príklad nažívania / počas pozemské-
ho konania“ (289/1.4.).

Ferdinánd Tarr



Trúfam si povedať, že ma majster Ján
Hus ovplyvňoval už od detstva. Keď
som o ňom od svojich hlboko veriacich
rodičov počula, stal sa pre mňa
vzorom a chcela som byť ako on:
neklamať, jednať pravdivo, čest-
ne a vedieť si stáť za tým, čo
poviem, hoci aj proti všetkým.
Pripadalo mi to obdivuhodné a
veľmi dôležité. To sa potom pre-
mietalo do môjho každodenné-
ho jednania, do vzťahu k rodi-
čom, súrodencom aj k ostatným
ľuďom v mojej blízkosti. 

Husovo konanie ma posilňo-
valo aj v dobe totality, keď som
v škole čelila posmechu kvôli viere.
Vtedy som si však aj uvedomila, že
stáť za pravdou v živote človeka niečo
stojí. A keď niekto spochybňoval to, čo
som pravdivo povedala, vnímala som

to ako krivdu a poníženie. Taktiež som
spoznala, že nie je vždy víťazom ten,
na čej strane stojí pravda. (Niekedy som

si pripadala ako Hus na Koncile). Aj
napriek tomu som presvedčená, že ho-
voriť a jednať pravdivo sa vyplatí. Le-
bo človek, ktorý nemôže stáť za tým,
čo povedal, pretože klamal, stratí dôve-

ryhodnosť a druhí ho už neberú vážne.
A stratu dôvery považujem azda za naj-
väčšiu prehru v živote človeka. 

Na základnej škole som mala spolu-
žiačku Maru, ktorá si stále vymýšľala
(asi preto, aby bola zaujímavá), a všet-
ko, čo hovorila, bola lož. Nikdy som pri
nej nevedela, na čom som – či klame
alebo práve hovorí pravdu. Ľutovala
som ju a hovorila som si, že si tým vlast-
ne ubližuje, znehodnocuje sa v očiach
spolužiakov, a tiež si zbytočne kompli-
kuje život, keď sa viac a viac zamotáva
do svojich lží. Veď predsa keby vždy

jednala jednoznačne, nemusela
by sa báť usvedčenia zo svojich
lží a strápnenia. Ako bude budo-
vať vzťahy, keď sa jej nedá ve-
riť?! (Porekadlo: Klamárovi sa
neverí, aj keby hovoril pravdu).

Pravdu som vždy považovala
za jednu z najväčších hodnôt a
obdivovala som majstra Jána
Husa, že išiel za pravdu až na
smrť – obávam sa, že by som to
nedokázala. Neskôr som prišla
na to, že to mohol dokázať jedi-

ne vďaka nejakej Sile, ktorá ho presa-
hovala. Tou Silou bola bezvýhradná dô-
vera v Boha. 

lia valková

pred tvárou
Hospodina

Večný a milostivý Bože. Sami od
seba ani nevieme, o čo a ako sa
máme modliť. Ty však môžeš boha-
to aj viac uštedriť všetkého, za čo
sa modlíme, alebo na čo myslíme.
Preto k Tebe volám: podľa svojho
sľubu vylej na nás Ducha milosti a
modlitby, ktorý sa u Teba za nás
prihovára vzdychaním nevysloviteľ-
ným. Prebuď mi dušu a myseľ, aby
som Ťa vzýval v duchu a v pravde,
a aby som si od Teba nežiadal nič,
iba čo je Tvoja vôľa a čo je Tebe na
slávu a mne na spásu duše. Posilni
ma, aby ma od modlitby nezdržoval
pocit nehodnosti. Pomôž, dobrý Bo-
že, aby sme sa modlili všade, po-
zdvihujúc sväté ruky bez hnevu a
pochýb a aby sme boli usilovní v
modlitbách, vo vzývaní, v prosbe i
ďakovaní za všetkých ľudí, aby sme
podľa Tvojho milostivého sľubu
mohli dostať časné i nebeské dary.
Amen.

Z evanjeliovej knihy Fínskej cirkvi
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Slávnostný čas sa začína
letí svetom nová zvesť,

z nebies zosiela k nám lásku
všetkým dietkam pre radosť.

Dieťa milé, dieťa krásne
Pán ťa volá ešte dnes,

pristúp k  trónu jeho slávy, 
svoje srdce mu dones. 

On ťa svojou veľkou láskou 
k hrudi Otca prijíma,

dary rozprestrel ti hojne, 
na tvár úsmev rozihrá.

Pán Boh jasá plesá s nami, 
keď ťa k stolu pozýva,

milosť Božiu radosť veľkú 
do srdiečka ti vlieva.

Predstúp aj ty k svojmu Kráľu, 
odovzdaj mu to čo máš.

Poď ty dieťa, milé, krásne, 
Pán ti cestu pripravil,

Aby ty si nový život iba pre neho tu žil.
Cesta, ktorá vedie k Pánu, 
nádhernú má budúcnosť,

čaká ťa Božia milosť, otvorená na večnosť.

Ako ma ovplyvnil majster Ján Hus

Margita Breznaiová

Dieťa lásky
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„Pokánie čiňte a verte v evanjeli-
um!“ (Mk 1,15).

Hospodin Boh vysadil záhradu v Ede-
ne a postavil tam človeka, ktorého stvo-
ril. Potom dal Boh zo zeme vyrásť vše-
lijakým stromom, lákavým na pohľad
a dobrým na jedenie – aj stromu života
uprostred záhrady, aj stromu poznania
dobra a zla. Potom rozkázal človeku:
„Zo všetkých stromov záhrady smieš
jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla
nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z
neho jesť, istotne zomrieš“ (1Mojž 2,16).
Prvý ľudský pár nebol poslušný tomu-
to príkazu a tak sa prostredníctvom nich
rozšíril a rozniesol hriech a aj duchov-
ná smrť do sveta. Každý človek, ktorý
sa narodí, sa súbežne narodí do stavu
duchovnej smrti, lebo: „Čo sa narodilo
z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha,
je duch“ (Jn 3,6).

Boh si neželá smrť hriešnika, a tak
mu pripravil cestu oslobodenia prostred-
níctvom svojho Syna, ktorý sa v obdo-
bí Vianoc stal telom a prišiel na zem
kvôli svetu plnému hriešnych ľudí (Jn
3,16). O tom sa môžeme dočítať v prí-
behu o Nikodémovi. Bol to rabín náro-
da izraelského, ktorý dodržiaval zákon,
súčasne bol vnímaný ako „dobrý člo-
vek“, a predsa nemohol vstúpiť, vojsť
do kráľovstva Božieho. „Kto má Syna,
má život; kto nemá Syna Božieho, ne-
má život“ (1Jn 5,12). Je potrebné sa zno-
vuzrodiť, ale nie z tela, lež z Ducha,
teda i toho stavu duchovnej smrti, do
ktorej sme sa narodili.

Mnohí ľudia si kladú otázku: kvôli
čomu mám činiť pokánie? Prečo sa
mám obrátiť? Bol som pokrstený, kon-
firmoval som, chodím do kostola, čí-
tam Bibliu, modlím sa... To všetko je
dobré, milé a pekné, ale to nestačí!
Pretože tak môžeme hovoriť iba o na-
vonok peknom, náboženskom živote,
inými slovami falošnom, pokryteckom
a pobožnom živote kresťana, prostred-
níctvom ktorého si večný život nezí-
skame, a ani si ho prostredníctvom ne-
ho nezaručíme. Biblia nám od prvej
strany po poslednú sprostredkúva Boží
zákon, Jeho vôľu, hovorí taktiež o cho-
de celého sveta. Ďalej sa v nej môžeme
dočítať, že jediný, kto naplnil Zákon,
je Ježiš, a tak splnil Božiu vôľu v plnom
rozsahu.

Prečo je potrebné obrátenie? Obráte-
nie je potrebné z toho dôvodu, aby sme
sa dostali zo stavu duchovnej smrti,
teda zo stavu, do ktorého sme sa naro-
dili. 

Svet si zatvrdil srdce voči Božiemu
Slovu, prijíma ho s ťažkosťou. Každý
jedinec najprv ukazuje svoju dobrú
stránku, ale až keď sa nás dotkne Slo-
vo, uvedomíme si naše hriechy, otvorí-
me dvere nášho srdca a vpustíme Je-
žiša aj do nášho života: „Ajhľa, stojím
pri dverách a klopem“ (Zjav 3,20). To-
to je obrátenie: keď poprosíme o od-
pustenie našich hriechov a upustíme od
nich. „Ak vyznávame svoje hriechy, On
je verný a spravodlivý, aby nám odpus-
til hriechy a očistil nás od všetkej ne-
právosti“ (1Jn 1,9). 

„Začnem“ nový život s Ježišom, do-
volím, aby ma Boh miloval. Vyzlečiem
zo seba svoj odev a umožním tak, aby
ma krv Ježišova očistila a obmyla v pl-
nosti do hĺbky, a tiež, aby mi dal biele
šaty. Môžem okúsiť i vodu, ktorá sa sta-
la vínom, čo je vlastne živé Slovo a po-
cítim, prežijem pokoj. Otvoria sa mi
oči a uvidím, aký som bol doposiaľ
manžel/ka, matka, kolega, sused, ka-
marát... – otvoria sa moje duchovné oči
a všetko zlé, nekalé, čo som doteraz vy-
konal/a, odvrhnem, pretože mi to bolo
iba na škodu. Naučím sa budovať Bo-
žie kráľovstvo a rovnako sa naučím

vzdať Bohu vďaku za všetko, pretože
čokoľvek, čo máme, dostávame od Ne-
ho. „A čo máš, čo by si nebol dostal?“
(1Kor 4,7). (Často v bežnej konverzá-
cii počujem: toto je dielo mojich rúk!
Nuž ale kto nám dal silu a zdravie, aby
sme sa neskôr mohli tešiť z diela na-
šich rúk?)

Toto je v krátkosti obrátenie, ale tre-
ba ho vedieť aj žiť, aby som nespôso-
boval Bohu bolesť, pretože keď tak ne-
žijem, tak práve kvôli takýmto osobám
dochádza k rúhaniu sa menu Božiemu.
Keď si sa stal Božím dieťaťom, tak si
Jeho chrámom a Jeho Duch prebýva v
tebe, preto nemôžeš žiť, akokoľvek sa
ti zachce (1Kor 6,19–20).

Obrátenie je rozhodnutie pre život s
Bohom, pre život, ktorý odovzdám Bo-
hu, a v jeho dôsledku dostanem dar Du-
cha Božieho, prostredníctvom ktorého
ma znovuzrodí, čo je vlastne dlhšiu do-
bu prebiehajúci proces. Boh ma „zapí-
še“ do školy, kde ma učí, vychováva,
vypracuje nový život, ktorý sa stane žia-
ducim pre naše okolie. Boh na nás „vy-
konáva rezy“, okresáva nás prostred-
níctvom skúšok. Najprv dopustí iba
menšie skúšky, a keď sa staneme odol-
nejšími, silnejšími, o to ťažšie skúšky
na nás neskôr dopustí. Tým chce dosiah-
nuť to, aby náš vzťah s Ním bol čoraz
pevnejší a vrúcnejší a aby sme tak spoz-
nali nielen Jeho, ale i Jeho moc, vernosť
a lásku.

Ľudia často tvrdia, že pokiaľ sú pe-
niaze, tak bude (zabezpečené) všetko.
Avšak to nie je pravda, čoho dôkazom
je svet celebrít. Tieto „osobnosti“ často
disponujú miliónmi, a predsa nie sú
šťastní. 

V domnienke šťastného žitia nako-
niec upadnú do seba deštruktívneho
spôsobu života, čo v konečnom dôsled-
ku vedie k samovražedným činnostiam
a takto ho aj ukončia.

Cieľom skutočného kres-
ťana je večný život, nebo,
nakoľko sa život smrťou ne-
končí. Smrť je len dverami,
ktorými vstúpime do več-
ného života alebo do večné-
ho zatratenia. Ostáva len na
tebe, ktorú voľbu si zvolíš.
Ježiš daroval slobodnú vô-
ľu každému, aby sme došli
k rozhodnutiu... On zomrel
pre každého a očistil tak ces-
tu vedúcu do neba. A mos-

tom do neba sa stal Jeho kríž, na ktorý
môžeš aj ty kedykoľvek vstúpiť. „Príď!
Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si
naberie zdarma vody života“ (Zjav
22,17).

Daj pozor! Čas vyprší, dvere sa zat-
voria! Čas milosti nevyprší súčasne u
každého v momente jeho smrti, pretože
Boh k nám prehovorí a osloví nás raz,
dvakrát, a keď nepočuješ a nevšimneš
si Jeho volanie, odíde, dvere sa zatvo-
ria, a ty ostaneš vonku (predo dvermi).
V krátkosti toto je obrátenie, prijmi tú-
to príležitosť a ži s ňou!

ibolya varjaššiová

Keď si sa stal Božím dieťaťom
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Ján Kalvín sa vždy vo svojom
učení obracia na písmo sväté, ktoré
je skutočnou a podstatnou nadmie-
rou života. v ňom sa zjavuje Božia
vôľa, svätá v svätom Duchu. viera
je účinná a dokáže divy v našom
hriešnom stave. ona nás posväcuje,
oddeľuje od sveta pre to, čo je
Božie. Kalvín našu vieru spája s
poslušnosťou k Zákonu, na tom sa
zároveň naša viera osvedčí. Zákon
Boží zmeria a preverí našu vieru.
vedie nás to k úvahám o vzťahu
viery k Zákonu. 

„Tak ako sa Kristus svojou spravod-
livosťou za nás prihovára u Otca, aby
sme boli pokladaní za spravodlivých –
pretože On za nás ručí, tak zase pôso-
bením svojho Ducha nás posväcuje ku
všetkej čistote a nevinnosti. Lebo Duch
Panovníka Hospodina spočinul na Ňom
bez miery, Duch, hovorím, múdrosť, po-
rozumenie, rada, sila, vedomosť a bá-
zeň Hospodinova, aby sme všetci čer-
pali z jeho plnosti a brali milosť pre
milosť, ktorou bol obdarovaný“. Kris-
tus je náš orodovník, On sám sa priho-
vára za nás u nebeského Otca. Jeho prí-
hovor má najväčšiu váhu a neskonalý
význam. Ako Kalvín nádherne píše, On
za nás ručí. To znamená pre nás veľa.
Platí za nás naše dlhy, je ručiteľom v
plnej miere. Z plnosti všetkého, ktorú
má, dáva nám. My Mu za to nič nedo-
kážeme dať, ničím sa Mu za všetko ne-
odplatíme a neodvďačíme. Kristus je
náš ručiteľ v plnej miere! Uľahčuje nám
život, prijíma naše ťažkosti, pomáha z

milosti. Ako krásne a plne to znie, že be-
rieme milosť pre milosť. Dostávame od
Pána Ježiša, z Jeho lásky nad všetko. 

„Klamú sa teda tí, ktorí sa uspokoju-
jú vierou v Krista, strádajú pritom pos-
vätenie Jeho Ducha. Písmo zaiste učí,

že Kristus nám je učinený nielen spra-
vodlivosťou, ale i posvätením. Nedá sa
inak, než že prijímame spravodlivosť
skrze vieru, prisvojujúc si zároveň toto
posvätenie. Lebo Hospodin túto zmlu-
vu už s nami uzavrel v Kristovi, sľubu-
je, že bude zhovievavý k našim neprá-
vostiam, že vpíše svoj zákon do našich
sŕdc (Jer 31,33; Žid 8,10,16)“. 

Život viery má svoj priebeh, viera je
v procese posvätenia. Posvätenie je
činnosťou na základe viery. Zbožný ži-
vot je viera s posvätením. Veríme v od-
pustenie hriechov a vo večný život. Bo-
žia zmluva s nami už funguje, stáva sa
našou súčasťou. Zákon Boží je jedineč-
ný prejav Božej suverenity a jej preja-
vu k nám všetkým. K ľudstvu, k svetu,
k hriešnikovi! 

„Dodržanie Zákona teda nie je die-
lo, ktoré by sme mohli uskutočniť z
vlastných síl. Je to dielo duchovnej si-
ly, ktorá očisťuje naše srdce od jeho ska-
zenosti a činí ho náklonným poslúchať
spravodlivosť. Kresťanské užitie Záko-
na sa preto podstatne líši od jeho užitia
bez viery. Ako nám totiž Hospodin na
naše srdce vyryl lásku k Jeho spravod-
livosti, stáva sa nám vonkajšie učenie
Zákona, keď skôr nás len obviňovalo z
nemohúcnosti a prestúpenia, svetlom
vedúcim naše kroky, aby nezišli z pria-
mej cesty.“ 

Tu sa môžeme posúdiť, ako dodržia-
vame Zákon, ako je na tom naša viera
s posvätením. Zanechajme vlastné sily,
nikdy ich nebude nadostač, radšej maj-
me pri sebe modlitbu, Božie slovo. Vy-
kupujme čas! Ako Kalvín píše, Zákon
je pre nás svetlom, ktoré nás má viesť
na priamej ceste. Vieme, že hrešíme
myšlienkou, ale aj svojimi činmi, den-
ne prestupujeme Zákon Boží. Často to
človeka už ani netrápi, že je sústavný

hriešnik. Zákon pre svetsky zmýšľajú-
ceho tvora je už prežitok, zastaraný,
nepodstatný. Predsa nám môže byť
svetlom a sprievodcom v našich dňoch.
Prosme o duchovnú silu na túto cestu!
„Stáva sa nám teraz múdrosťou, ktorá
nás utvára, vzdeláva a povzbudzuje ku
každej plnosti poslušnosti, keď nám ne-
dovoľuje porušovať sa zlou neviaza-
nosťou.“ 

Podľa Kalvínových slov zisťujeme
veľkosť Zákona. Je pre nás dôležitý aj
v súčasnosti. Vidíme, že mnohí obdi-
vujú iné náboženstvá, ich učenie alebo
ich praktickú stránku. Ich jedlá, ich zvy-
ky. Ako sa iní v nekresťanských kultú-
rach majú. Zdajú sa nám vytrvalejší,
odhodlanejší a stálejší. Popri tom zabú-
dame na svoje, na Boží Zákon. Na sta-

rodávne a zároveň už večné základy ži-
vota v prisľúbení Božom. Ako kedysi
mali žiť ľudia podľa Zákona v prisľú-
benej zemi, tak je prisľúbeným životom
pre nás. Zákon je úchvatný, lebo po-
chádza od živého Boha, doteraz nikto
nič lepšie nevymyslel a nevydal. Zá-
kon nás utvára, práve to potrebujeme,
aby sme neostali na mieste hriechu.
Nesmieme byť len zákonníci, ako boli
farizeji, ktorí sa navonok chválili do-
držiavaním zákona. Nestačí len obsah,
ale musíme prijať prisľúbenie Božie.
To, že Boh s nami nadviazal svoju zmlu-
vu, je pre nás vždy niečo veľké. Majme
vieru, povzbudzuje nás i náš Pán Ježiš
Kristus. 

Viera posväcuje k poslušnosti Záko-
na, píše sa už v úvode. Chápme aj takto
našu vieru: je k poslušnosti, k posväte-
niu, zabraňuje skaze v hriechu. Už žal-
mista miluje Zákon, dňom i nocou o
ňom rozjíma, niečo podobné je vhodné
a správne i pre nás.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XVII.)
Vierou sme posväcovaní k poslušnosti Zákona 

„Blahoslavený ten, kto
nechodí podľa rady bezbož-
ných, nestojí na ceste hrieš-
nikov, nesedáva v kruhu po-
smešníkov, ale záľubu má v
zákone Hospodina, o jeho zá-
kone rozjíma dňom i nocou.
Bude ako strom zasadený
pri vodných tokoch, čo úro-
du dáva vo svojom čase, je-
ho lístie nevädne a všetko,
čo robí, darí sa mu“ (Žalm
1,1–3).
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Dňa 8. marca v rákošskom cir-
kevnom zbore v ondavsko-hornád-
skom senioráte sme sa všetci spolu
tešili z jubilea, ktorého sa dožila
naša pani farárka simona abošiová.

S blahoželaním za rákošský cirkevný
zbor sa oslávenkyni a všetkým veria-
cim prihovoril presbyter zboru vojtech
sokoli, ktorý vysoko ocenil prácu pani
farárky za roky jej pôsobenia v zbore.

Za všetkých veriacich poďakoval a za-
želal do ďalších rokov dobré zdravie a
veľa síl pri šírení Slova Božieho v na-
šich zboroch. Aby sa tešila z výsledkov
svojej práce a my všetci spolu s ňou a
aby sme si boli vzájomnou oporou. V
príhovore zazneli slová Písma svätého:
„A Hospodin Ťa ustavične povedie“
(Iz 58,11).

Za cirkevný zbor ako poďakovanie a
výraz vďaky sme pani farárke odo-
vzdali krásnu kyticu a malý spomien-
kový darček. Spolu s presbyterom So-
kolim tak učinila aj sestra presbyterka
iveta Hunyorová a za deti Kristínka
Bačová. 

Kiežby takýchto krásnych dní spoje-
ných s oslavou bolo viac a mohli sme
sa spolu tešiť a oslavovať nášho Pána!

vojtech sokoli

Jubileum v Rákoši

v reformovanom kostole v
Bánovciach nad ondavou sa dňa
14. apríla 2015 zišlo nominačné
seniorálne valné zhromaždenie
michalovského reformovaného
seniorátu.

Na úvodnej pobožnosti kázal misijný
referent Michalovského reformované-
ho seniorátu Miroslav Kovaľ. Čerpal
z 2Mojž 18, kde Jetro dáva Mojžišovi
vzácne rady, ako spravovať Boží ľud.

V kázni poukázal na dobrého radcu, kto-
rého máme aj my z Božej milosti. Dá-
vajme sa aj my viesť dobrou radou vy-
chádzajúcou s úprimného srdca.

Nominačné seniorálne valné zhro-
maždenie tajným hlasovaním na funk-
ciu konseniorky nominovalo farárku vo
Veľkých Revištiach, Danušku Hudá-
kovú. 

Rozišli sme sa po modlitbe a záve-
rečnej piesni.

–jg–

19. apríla sa v reformovanom cir-
kevnom zbore Ďurkov zišli veriaci
domáceho i okolitých zborov, aby si
pripomenuli život a prácu nebohého
farára a biskupa reformovanej cirk-
vi, imricha vargu, rodáka z
Ďurkova.

V kostole zboru, ktorého kazateľkou
je pani farárka edita Balážová, privíta-
li hostí, ktorými boli: biskup
reformovanej kresťanskej
cirkvi, lászló Fazekas, ist-
ván B. Kovács, riaditeľ Re-
formovanej vedeckej zbier-
ky na Slovensku, viera var-
gová a synovia nebohého
biskupa Imricha Vargu s ro-
dinami. Ďalej sestra farárka
privítala zástupcu biskupa
Jána semjana, seniora Ju-
raja Brecka a ostatných fa-
rárov a farárky, starostu obce
a ďalších prítomných s pria-
ním požehnaného kázania a
prijatia slova. Kázňou pri tejto príleži-
tosti poslúžil brat biskup na základe
textu Žalm 126. Po nej sa zhromažde-
nie presunulo do zborového domu, kde
bola otvorená vernisáž pamätnej výsta-
vy pod názvom Ako sa dá, o význam-
nej osobnosti cirkevného života, akou
brat Varga bol. Táto výstava bola pre-
zentovaná už v roku 2013 v Rimavskej
Sobote. Výstavu úvodným slovom ot-

voril István B. Kovács, ktorý popísal
neľahkú prácu a život Imricha Vargu a
vtedajšiu cirkev v časoch totalitného
režimu.

Imrich Varga sa narodil v roku 1905
v Ďurkove. Bol cirkevným hodnostá-
rom a verejným činiteľom. Študoval na
teologickom seminári v Lučenci, ktorý

absolvoval v roku 1928. V roku 1929
pokračoval v teologickom štúdiu v Hal-
le v Nemecku. V rokoch 1929 až 1931
bol kaplánom v Mukačeve, od roku
1932 do roku 1953 farárom v Rimav-
skej Sobote. Popri tom v rokoch 1932
až 1938 prednášal na Teologickom se-
minári v Lučenci. V roku 1953 sa stal
biskupom reformovanej cirkvi a duchov-
ným predsedom Synody Reformovanej

kresťanskej cirkvi na Slovensku. Od
roku 1955 na Komenského evanjelic-
kej bohosloveckej fakulte v Prahe. Vo
svojej teoretickej činnosti sa zaoberal
problémami postavenia cirkvi v spoloč-
nosti a jej úlohami pri riešení základ-
ných problémov ľudstva, najmä zacho-
vaní mieru a upevňovaní mierového

spolužitia medzi národmi.
Od roku 1954 bol členom
Československej mierovej
rady a v roku 1958 sa stal jed-
ným zo spoluzakladateľov
Kresťanskej mierovej konfe-
rencie. Od roku 1959 bol
podpredsedom Svetového re-
formovaného zväzu a čle-
nom jeho teologickej komi-
sie, ďalej bol členom Exeku-
tívy konferencie európskych
cirkví a teologickej komisie
svetovej rady cirkví. Od ro-
ku 1960 do roku 1962 zastá-

val funkciu predsedu Ekumenickej ra-
dy v ČSSR a v rokoch 1962 až 1980
bol predsedom redakčnej rady časopi-
su Kalvínske hlasy a Kálvinista Szem-
le.  

Službu vykonával 27 rokov, keď zom-
rel 10. decembra 1980 v Košiciach a po-
chovaný je na reformovanom cintoríne
v Ždani.

Tibor Bajus

Seniorálne valné zhromaždenie

Výročie narodenia Imricha Vargu 

Farárka zboru edita Balážová a lászló Fazekas.
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v 3. mája 2015 sa stretli veriaci
zboru a obce Hrčeľ, aby si vypočuli
prehliadku spevokolov ondavsko-
hornádskeho seniorátu, a tak aj
piesňou oslavovali nášho pána.

Úvodným slovom otvoril stretnutie
senior Juraj Brecko (už pár rokov je
administrátorom tohto zboru). Prvou
piesňou bola spoločne zaspievaná pie-
seň Smieť žiť pre Krista. Celé podujatie
konferovala Milena Česláková, kto v
krátkosti predstavila históriu obce, zbo-
ru a reformovaného kostola. Po týchto
slovách uviedla ako prvých vystupujú-
cich, zbor Jána Kalvína z Košíc. Ďal-
šími vystupujúcimi boli: spevokol Bá-
novce nad Ondavou-Tušice, spevokol
Bohdanovce a spevokol Čaňa-Ždaňa-
Skároš. Nedeľné odpoludnie sa nieslo
v duchu Veľkonočných sviatkov, keď
väčšina piesní bola na túto tému. Na-
koniec farárka Noémi Bodnár vyhod-

notila toto stretnutie a zároveň odo-
vzdala pozdrav od oddelenia cirkevnej
hudby, ktoré zaslalo pamätné listy a
dary pre vedúcich spevokolov. Pán se-
nior napokon poďakoval všetkým účin-
kujúcim za ich obetavý prístup a domá-
cemu zboru za prijatie a prípravu
občerstvenia. Nakoniec dal slovo sta-

rostovi obce, zároveň členovi zboru ru-
dolfovi Balogovi, ktorý nešetril slova-
mi vďaky a uznania za toto podujatie.
Jeho záverečné slová boli: Spievajte –
bolo to nádherné!

Po modlitbe na záver zaznela spoloč-
ne zaspievaná pieseň Buďže so mnou
Pane...

–tb–

Stretnutie spevokolov v Hrčeli

v Michalovciach, v reformova-
nom kresťanskom kostole sa dňa
19. apríla 2015 zišli spevokoly Mi-
chalovského reformovaného senio-
rátu, aby spevom chválili Boha.

Po otvorení, ktoré mala seniorka eri-
ka Dékányová, sa na rad dostali pies-
ne jednotlivých spevokolov. Spievali:

Soli Deo glória, spevokol z Michaloviec,
spevokol z Bežoviec, zo Svätuša, z Las-
tomíra, z Humenného, z Palína a spe-
vokol z Trhovišťa. Moderátorkou stret-
nutia spevokolov bola viera šoltésová,
organizátorom bol misijný referent Mi-
roslav Kovaľ.

Zhromaždenie pozdravila Noémi
Bodnár, z referátu cirkevnej hudby.
Zbormajstrom odovzdala pamätné listy
a notový materiál.

Po záverečnom požehnaní nasledova-
lo občerstvenie v zborovej sieni micha-
lovského zboru.           –jg–

Stretnutie spevokolov v Michalovciach

Na Borde sa konalo stretnutie,
vlastne výlet dôchodcov z ondavsko-
hornádskeho seniorátu. 

V pondelok 4. mája odpoludnia sa
zišli bratia a sestry, aby začali preberať
a uvažovať nad témami, ktoré na túto

príležitosť pripravili sestry misijného
referátu. V pondelok podvečer slovom
na tému o stratenom peniazi poslúžila
sestra farárka simona abošiová.

V utorok po raňajkách, keď prišli
ďalší účastníci, sestra farárka Marian-
na sláviková privítala všetkých a mod-

litbou otvorila stretnutie. Textom dňa
bola z Mt 18,12–14, o stratenej ovečke.
Brat senior Juraj Brecko, ako úvod
použil predchádzajúce verše 18. kapi-
toly o pokúšaní na hriech, kde sa hovo-
rí o odťatí ruky či vylúpnutí oka. Vo
výklade brat senior pokračuje: „Sú to
veľmi vážne slová Pána Ježiša Krista.
Pred čím tam On varuje? O akom pro-
bléme tam On hovorí? Je tam reč samoz-

(Pokračovanie na str. 7)

Aké je byť doma v nebi?
Seniorálny výlet pre dôchodcov

spevokol z Michaloviec. (Fotky: arpád Csontos)spevokol zo svätuša.
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(Dokončenie zo str. 6)
rejme o tom, ako je veľmi nebezpečná
vec niekoho pokúšať na hriech. Celá
táto časť hovorí aj o tom, aké je to zlé,
keď sa človek nechá zviesť na hriech.
Na začiatku textu je reč o malom dieťa-
ti, ktoré slúži ako ukážka, lebo sa pýtali
učeníci Ježiša, kto je najväčší v kráľo-
vstve nebeskom. On si zavolal dieťa a
povedal im: Ak sa neobrátite a nebude-
te ako deti, nevojdete do kráľovstva
nebeského. K Pánu Bohu máme mať
detinskú dôveru, že On to s nami myslí
dobre. Kto by prijal jedno takéto dieťa
– mňa prijme. Je to dôležitá vec pomá-
hať deťom a privádzať ich k Pánovi
Ježišovi. Ale kto by zviedol na hriech
jedného z týchto ma-
ličkých, ktorí veria vo
mňa, lepšie by bolo,
keby mu oslí žarnov
zavesili na šiju a ho-
dili ho do morských
hlbín. A tu už máme
náznak o stratení. V
podobenstve tu zna-
mená, že človek upad-
ne do nejakého hrie-
chu. Ale nie je hriech
ako hriech. Z niekto-
rého sa vieme sami dostať, napraviť sa
a činiť pokánie. No sú hriechy, ktoré
vedia odviesť človeka od Pána Boha,
od Jeho vôle. Aké to môžu byť hriechy?
Drogy, alkohol, opustenie rodiny. Ťaž-
ko je potom sa dostať späť. Veľakrát je
márne i dohováranie, lebo má ten člo-
vek zatvrdilé srdce. Ja často prirovná-
vam ľudské srdce k záhrade. Keď na
nej nič nerobíme, spustne, zarastie. Tak

je to i s našimi srdcami. Keď sa nepe-
stujú, ťažko ich potom naprávať. Čiže
dávať pozor na seba si musí každý, aby
sme nepadli. Je veľa nebezpečenstiev,
preto si máme dávať pozor na svoj ži-
vot, hovorí Pán Ježiš. Keď nás hriech
zvádza, máme sa odosobniť/odstrihnúť
sa od toho. Ale dajme si pozor, aby sme
na hriech sami nezvádzali. Pán Ježiš
svojim najbližším učeníkom povedal v
Getsemanskej záhrade: „Bdejte a mod-
lite sa, aby ste neprišli do pokušenia;
duch je síce hotový, ale telo slabé“ (Mt

26,41). Keď i tí najsvätejší  muži Staré-
ho zákona dokázali byť zvedení, o čo
väčšie nebezpečenstvo hrozí nám. Pán
Boh hovorí jasne, že musia prísť nejaké
pokušenia. Ale beda tomu, kto na tom
zarába. Takže dajme pozor, aby sme sa
my nestratili v hriechu, alebo nevtiahli
iných do hriechu.“

Toľko v skrátenej verzii slov brata se-
niora, ktoré predchádzali pokračovaniu

v čítaní z Písma v podobenstve o stra-
tenej ovečke, čo som uviedol v úvode.
Kým sa nenašla tá jedna, v tej chvíli
ostatných deväťdesiatdeväť bolo bokom.
Takisto Pán nájde i toho posledného
hriešnika, keby aj celkom bol stratený,
vie ho priviesť späť. Už či to bolo z ro-
diny, zboru, alebo cirkvi, buďme vďač-
ní za to Pánu Bohu a prijmime medzi
seba takého s radosťou. 

Záverečnými slovami brata seniora
bolo povzbudenie a pripomenutie, že i
v starobe je človek užitočný a požeh-

naním pre iných, keď sa môže modliť
aj za iných, čítať Slovo Božie, zúčast-
ňovať sa rôznych stretnutí, vydávať sve-
dectvá, a takto sa podieľať na tom, že
niekto môže byť nájdený, že niekto bu-
de zachránený. O to ide aj Pánu Bohu,
keď nás k tomu vedie a pomáha nám v
tom.

–tb–
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Nás všetkých prekvapil a zarmú-
til náhly odchod nášho brata kurá-
tora Jána Mika, ktorý nás opustil v
nedožitom 75. roku života, bez je-
diného slova rozlúčky. Nečakane a
neplánovane, ale podľa vôle Pána. 

Rozlúčka s naším bratom sa ko-
nala 2. februára 2015 na rákošs-
kom cintoríne. Slovom Božím po-
slúžila miestna farárka Simona Abo-
šiová, ktorá sa s drahým bratom,
ktorý funkciu kurátora vykonával
19 rokov, a predtým v spoločnom
zbore od mladosti pôsobil ako pre-
sbyter, rozlúčila slovom Písma svä-
tého: „Dal som ťa za vežu v ľude
tvojom, a za baštu“ (Jer 6,27).

Lúčila sa so slzami v očiach za
všetky zbory, teda z Bohdanoviec,
Nižného Čaju a Nižnej Hutky. Mno-
hí veriaci z týchto zborov boli na
poslednej rozlúčke prítomní. Tak,

ako aj mnoho veriacich z celého
okolia, priateľov a známych. Krát-
kym príhovorom poslúžil aj pán

senior ondavsko-hornádskeho se-
niorátu, Juraj Brecko, ktorý ocenil
prácu nebohého brata pre našu cir-
kev, a snažil sa svojimi slovami
zmierniť žiaľ a smútok celej rodiny
a všetkých prítomných. 

Za rákošský cirkevný zbor a bra-
tov presbyterov sa svojimi slova-
mi rozlúčil presbyter zboru Vojtech
Sokoli, ktorý bol so zosnulým bra-
tom v osobnom kontakte celý život.
Vo svojom príhovore ocenil význam
a prínos nebohého brata pre rá-
košský zbor, hlavne pri výstavbe
kostola, ale aj pri riešení každoden-
ných problémov. 

Záverečné slová rozlúčky boli veľ-
mi ťažké, sprevádzané slzami a tým,
že nás navždy opustil človek, kto-
rý pre našu cirkev žil a zanechal
kus poctivej práce.

–vs–

JáN  MiKo
(1940–2015)
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Aké je byť doma v nebi?
Seniorálny výlet pre dôchodcov



Návšteva veľvyslanca. Na Biskup-
skom úrade v Komárne prijal biskup
László Fazekas mimoriadnu a povere-
nú veľvyslankyňu Maďarska Évu Cim-
balmos, rod. Molnár. Na stretnutí sa
hovorilo o situácii našej cirkvi a o jej
úlohe v kruhu Maďarov, žijúcich na Slo-
vensku. 

oslavy mesta Komárno. Dňa 1. ap-
ríla oslávilo Komárno 750. výročie svoj-
ho vyhlásenia za slobodné kráľovské
mesto. Na podujatí sa zúčastnil aj bis-
kup našej cirkvi. 

rozhlasový program. Hosťom pro-
gramu „Poludňajší čas“ v rádiu Patria
bol dňa 4. apríla biskup našej cirkvi
László Fazekas. Rozhovor sa niesol v
znamení Veľkej noci. 

súťaž v poznaní Biblie. Dňa 11. ap-
ríla sa v Gemerskej Hôrke konala sú-
ťaž Gemerského reformovaného senio-
rátu v poznaní Biblie. Viac ako 150 zú-
častnených si zmeralo svoje sily v 5
kategóriách. Prvé 3 skupiny tvorili deti
a dorastenci, dospelí súťažili v 2 kate-
góriách. 

prednáška. Dňa 14. apríla mal v rám-
ci komárňanských univerzitných dní
prednášku o okultizme na Univerzite
Jánosa Selyeho biskup našej cirkvi.

stretnutie predstavených cirkví. V
budove Konferencie katolíckych bis-
kupov Slovenska v Bratislave sa dňa
15. apríla konalo stretnutie vedúcich
predstaviteľov kresťanských cirkví na
Slovensku a židovskej náboženskej ob-
ce. Témou diskusie bola ochrana a za-
bezpečenie ľudských práv na Sloven-
sku. Prednášala Renáta Ocilková, ktorá
zastupuje katolícku Konferenciu bisku-
pov Slovenska na fórach ľudských práv.
Na rokovaní sa zúčastnil aj biskup Lász-
ló Fazekas. 

KoeN. V Podkarpatskom Nagybe-
regu bola v dňoch 16–18. apríla pred-
stavená látka letného prázdninového
týždňa pod názvom: Žiar, hviezda! a jej
témou je Kniha Ester. 

stretnutie s vedením sMK. Dňa 28.
apríla v priestoroch Biskupského úradu
prijal biskup László Fazekas, zástupca
biskupa Róbert Géresi a hlavný synod-
ný radca Sándor Molnár vedenie Stra-
ny maďarskej koalície. Na stretnutí sa
zúčastnil József Berényi, predseda stra-
ny na Slovensku, Iván Farkas, ekono-
mický podpredseda a Tihamér Gyar-
mati, okresný predseda v Komárne. Zo
strany SMK odznela informácia o tom,
čo je zahrnuté v samosprávnych kom-
petenciách strany. Naša cirkev informo-
vala o predstavách, ktoré budú určovať

život našej cirkvi v nasledujúcich ro-
koch. Zúčastnení sa dohodli na spoloč-
nom podujatí, ktoré sa bude konať dňa
1. júna v Kráľovskom Chlmci pri príle-
žitosti Dňa spolupatričnosti národov. 

Záznamníky zvuku. Michalovský a
ondavsko-hornádsky seniorát prijal 2-2
záznamníky zvuku, ktoré by mali slú-
žiť na pravidelné zaznamenávanie káz-
ni a zároveň by mali pomáhať zazna-
menávať rozhovory, ktoré by mali byť
postupne zverejňované v rádiu Sola. So-
la rádio beží na stránke reformata.sk za-
tiaľ v maďarskom jazyku. Postupným
nahrávaním a doplňovaním materiálov
by sa mala spustiť aj slovenská verzia.
Cieľom stretnutia bolo: oznámiť sa s
nahrávacím zariadením, naučiť sa pou-
žívať zariadenie, zoznámiť sa s progra-
mom na úpravu nahrávok a naučiť sa
používať program.

Zasadnutia synodnej rady. Druhé
zasadnutie IX. cyklu Synodnej rady
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slo-

vensku sa bude konať 23. mája 2015 v
Čani.

stretnutie detí a dorastencov. Mi-
sijný referát Michalovského reformo-
vaného seniorátu organizuje stretnutie
detí a dorastencov dňa 6. júna o 10.00
hod. v Stretave. (V prípade nepriaznivé-
ho počasia to bude v priestoroch ZŠ
Palín, a v takom prípade je potrebné
zobrať si so sebou obuv na prezutie.)
Doprava je zabezpečená. Deti nech si
so sebou zoberú nasledovné veci: špor-
tové oblečenie a v prípade zlého poča-
sia aj prezuvky. Občerstvenie, vrátane
obeda bude zabezpečené.

seniorálna biblická hodina. Senio-
rálna biblická hodina pre mladšie ženy
bude v Bysteri dňa 13. júna o 18.00 hod.
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1. turnus (dorast 13–16 rokov)
Červenica, Remidia
Termín: 12. júl–19. júl 2015

2. turnus (deti do 13 rokov) 
Červenica, Remidia
Termín : 19. júl–26. júl 2015

3. turnus (deti do 13 rokov) 
Červenica, Remidia
Termín: 26. júl–2. august 2015

Registrovať sa môžete na stránke:
www.registracia.remidia.sk

Zľava 65 eur platí do 15. júna 2015. 
Od 15. júna 2015 sa suma zvyšuje na

70 eur. 

Letný biblický tábor

Hradby Jericha

Cesta do Izraela
Milí bratia a milé sestry! V dňoch 3.–

10. októbra 2015 máte opäť možnosť zú-
častniť sa na ceste do Izraela. Sprievod-
com bude fundovaný katolícky kňaz Jaros-
lav Rindoš, a duchovnú stránku zájazdu
bude mať na starosti Erika Domonkošo-
vá, farárka Slovenského reformovaného
cirkevného zboru v Košiciach.

Znovu navštívime miesta, ktoré zohrá-
vajú významnú úlohu v dejinách spásy.

Bližšie informácie môžete získať na
adrese:

Erika Domonkošová, Na záhumní 17,
040 15 Košice V., tel.: 055/6841 596,
0903/914 964, 0917/350 174; e-mail:
domonkosovaerika@gmail.com

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


