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ZosTať  v  sTarom,  aby  sme  sa  mohli  obnoviť
„Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené,

veď vieš, od koho si sa to naučil a pretože od detstva poznáš
sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou
v Ježiša Krista. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na
učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby
Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré
dielo“ (2Tim 3,14-17).

P
re reformovaného kresťana sa toto učenie môže zdať
na prvý pohľad protirečivé. Veď my – ako reformo-
vaní – hlásame a

reprezentujeme obnovenie
(alebo skôr schopnosť ob-
novovať sa), apoštol nás tu
však nabáda k tomu, aby
sme zostali v starom. Ti-
motej, ako vedúci predsta-
viteľ zboru v Efeze, často
čelil skutočnosti, ako ľah-
ko zneistia nové, lákavé
učenia a zvyky veriaceho
človeka. Preto je tu napo-
menutie: zostaň v tom, čo-
mu si sa naučil.

Aj v nás často môže vy-
vstať otázka: obnoviť sa,
alebo zostať v starom? Eš-
te predtým, než by sme
dospeli k unáhleným rie-
šeniam, je dôležité vedieť,
že apoštol hovorí o zotrva-
ní v starom tak, ako o záv-
davku obnovenia. Nenabá-
da Timoteja k zaostalosti,
k zachovávaniu starých fo-
riem, ale k tomu, aby zos-
tal v učení, v ktorom bol
vychovaný. Aby zostal vo
viere, pre ktorú jeho stará
mama, mama aj sám apoštol tak veľa vykonali. Aby sa ne-
obrátil chrbtom k tomu, čo pozná od detstva. Nech sa pridŕža
svätých Písem. Reformácia znamená, že sa vrátim ku kore-

ňom, k prameňu. Presne toto odvážne urobili aj reformátori.
Bolo by dobré, keby si to uvedomil aj človek dnešnej Euró-
py, oslabený vo viere, v morálke a identite! 

Len tak je možné skutočne sa obnoviť, len tak budeme sku-
točne reformovaní, ak znovu objavíme staré hodnoty, to, od-
kiaľ sme sa odvrátili, odkiaľ sme sa odchýlili. 

Naša cirkev a naša viera sa neobnoví tým, že si vymyslíme
nové veci, ale ani tým, že sa vrátime k niektorým starým zvy-
kom, iba tým, že budeme za jediný základ našej osobnej vie-

ry i viery nášho spoločen-
stva považovať Písmo Svä-
té. Jasne formulujúc: mali
by sme brať vážne Božie
slovo. Nepovažujme ho
len za čítanie na nedeľnej
bohoslužbe raz za týždeň
ani za súčasť všeobecného
vzdelania, neprejavujme
súhlas s učením Písma len
v teoretickej rovine, ale do-
voľme, aby formovalo na-
še zmýšľanie, naše rozhod-
nutia, aby ovplyvňovalo
naše skutky a preniklo ce-
lý náš život. 

Čítajme a počúvajme
Božie slovo s otvoreným
srdcom a s túžbou po for-
movaní! Buďme reformo-
vaní tak, že zostaneme v
tom, čo sme sa naučili. 

N
áš život a naše
spoločenstvá i
naša spoloč-

nosť dospejú k obnove a
náprave iba vtedy, ak si za-
chováme vieru v Krista a
v láske, ktorá sa usiluje o

dobro. Zostaňme v tom, čo v nás Boží Duch pôsobí prostred-
níctvom Svätého Písma. 

Tímea Krcho Géresi 



Vo všeobecnosti môžeme povedať,
že súčasná teológia prisudzuje zvrcho-
vanú autoritu nejakému bohu a Biblii
dáva iba relatívnu autoritu. Súčasná te-
ológia otvorene odmieta dať absolút-
nu autoritu Biblii, pretože tvrdí, že má
strach tak urobiť, lebo by to znamenalo
okradnúť Boha o Jeho absolútnu auto-
ritu. Ale pre Luthera a Kalvína nezna-
menala sola Scriptura o nič menej, než
absolútnu autoritu Biblie. Obidvaja
reformátori videli Písma ako také, kto-
ré si zaslúžia pozíciu absolútnej autori-
ty — nie na mieste Boha, ale ako vyja-
drenie samotnej mysle Boha. Z tohto dô-
vodu Luther a Kal-
vín volajú moder-
nú cirkev naspäť k
absolútnej autori-
te neomylnej Bib-
lie ako Slovu Bo-
žiemu v cirkvi a vo
svete.

Ak súčasná teológia prisudzuje zvr-
chovanú autoritu Bohu na úkor Biblie,
dnešný „evanjelikalizmus“ prisudzuje
zvrchovanú autoritu zážitkom pri uctie-
vaní na úkor Slova. Luther a Kalvín ne-
pretržite bojovali proti domýšľavosti
Ríma, ktorý tvrdil, že je v priamom spo-
jení s Duchom cez pápeža a cirkevné
koncily. Rím pripustil, že Duch preho-
voril v Biblii a cez Bibliu, ale tvrdil, že
toto nebolo to konečné miesto, kde pô-
sobil Duch. Ako bolo ukázané už skôr,
Luther napadol právo koncilov ustano-
vovať nové články viery. Navyše, Lu-
ther a Kalvín museli obraňovať abso-

lútnu autoritu Biblie proti entuziastom,
ktorí sa chválili priamym zjavením od
Ducha.

Dnes veci zázračné, neobvyklé, prag-
maticky „užitočné“ určujú spôsob, akým
mnohí pristupujú ku Slovu, takže to, čo
nájdu, je iba potvrdením ich zážitkov.
Heslo: „Človek, ktorý má zážitok, sa
nikdy nemusí báť človeka, ktorý má ar-
gument,“ je veľmi nebezpečné a proti-
kresťanské. Zázrak, „zmenený život“,
môže byť použitý ako konečný „dô-
kaz“, ktorý uzatvára všetky argumenty
a zvoláva obvinenia z odporovania Du-
chu na tých, ktorí chcú prejaviť zdržan-

livosť. Ale ak nejaký postoj nie je v sú-
lade s Bibliou, je nesprávny — bez oh-
ľadu na zážitky. Luther trval na tom, že
to, čo nesúhlasí s Písmom, má byť od-
mietnuté, „aj keby snežilo zázrakmi
každý deň“. 

Luther a Kalvín sú výzvou pre súčas-
nú teológiu aj „evanjelikalizmus“ v ich
praktickom preukázaní oddanosti auto-
rite Písma. Buďte svedkami skutočne
obdivuhodnej námahy týchto reformá-
torov vo vysvetľovaní Slova, v kázaní,
učení a obšírnych mnohozväzkových
písomnostiach. To nám ukazuje na
nesmierny kontrast s väčšinou teológie

a kázaním dnes. Biblia je v modernej
teológii a kázaní zahanbujúco zanedbá-
vaná. Skúmajme takzvané evanjelikál-
ne kázanie. Môžeme sa tu stretnúť s
pseudo-dramatizmom. Môžeme počuť
nariadenia a príkazy, ktoré drvia Boží
ľud na prach. Môžeme počúvať až cho-
robne šikovné frázy kĺžuce sa z jazyka
kazateľa s najväčšou ľahkosťou. Ale
kde je tá dôsledná exegéza textu? Kde
je to veľké bremeno odovzdať odkaz z
nejakej časti Písma? Nakoniec, nedá

sa náš pohľad na
Slovo vidieť viac v
tom, čo s ním ro-
bíme, ako v tom,
čo o ňom hovorí-
me? 

Neoddelili sme
Ducha od Slova v

našom bláznivom nápade, že učenosť
na strane služobníka Božieho má byť
podriadená emocionálnemu prídavku,
ktorý nazývame „duchovnosť“? 

Ak skutočne veríme, že Slovo a Duch
sú neoddeliteľné, či by to nebolo vidieť
vo vysokokvalitnej exegéze a výklade?
Naozaj učená práca obidvoch, Luthera
aj Kalvína, kladie nad kvalitu všetkých
súčasných kazateľov otáznik. Biblia je
absolútne nevyhnutná, jediná autorita,
úplne dostačujúca a pod službou Ducha
zásadne jasná.

(John W. robbins)

Pred tvárou
hospodina

Bože, Otče, môj nebeský, len Tebe
chcem v prvom rade poďakovať za
to, že aj v hluku toho sveta, dal si aj
mne nádej v svojom Synovi. Ty, Ježi-
šu už obživuješ to mdlé srdce ktoré
bije len pre Teba. V čom by malo na-
chádzať ono väčšie zaľúbenie, ako nie
v Tebe? Či sa radovať s toho, po čom
hriešnici túžia? Alebo sa radovať z
bohatstva, vznešeného rodu, športo-
vej slávy? Nič s toho ma neláka, lebo
viem, že tieto cnosti sa u Teba neno-
sia, a ich trvanie pre moju dušu sú bez-
cenné. Môj Pane, Ty sám ma riaď Du-
chom Svätým, aby som nezišiel z tej
úzkej cesty, vedúcej ku bránam Tvo-
jim nebeským. Daj mi, prosím, v Tebe
spočinúť, aby som len Tebe slúžil, a
to aj vtedy, keď budem opúšťať túto
časnosť. Z milosti svojej, prijmi dušu
moju na večnosť. Amen.

Tibor sabovik
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Kráčal tu po zemi doráňaný, keď uzdravil
nemocných od chorôb a hany.
Bolesti odstránil a vrátil nádej a vieru
a nepýtal za to žiadnu odmenu.

Nie peniaze, ale láska je dar Najvyššieho,
aby si pochopil čo slovo „Otec!“ je
pre mňa i pre každého.

Už osteň smrti nemá nad nami moc,
Ty si zlomil brány pekla i diabolskú lesť.
Nech viera nás privedie k miestu, kde Pán Boh
otvára cestu k odpusteniu. 

Prístup reformátorov k Biblii

Margita Breznaiová

Viera a nádej
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Členovia ZO CSEMADOK Humenné
v spolupráci s Reformovaným kresťans-
kým cirkevným zborom a filiálkou Evan-
jelickej cirkvi augsburského vyznania sa
zúčastnili poznávacieho zájazdu do Ma-
ďarska.

Prvou zástavkou bolo najvýznamnejšie
pútnicke miesto gréckokatolíckej cirkvi
v Maďarsku, bazilika Panny Márie v Má-
riapócsi. Miesto je známe najmä obrazom
Panny Márie, ktorý sa nazýva aj obrazom
„plačúcej Matky Božej“. Obraz, ktorý bol
namaľovaný v roku 1676 z vďaky miest-
neho richtára, ktorý sa vyslobodil z tu-
reckého zajatia, je uznávaný ako zázrač-
ný. 4. novembra 1696 sa konala svätá om-
ša pred oltárom s týmto ob-
razom a vtedy verieci zba-
dali, že z očí Panny Márie
na obraze tečú hojné slzy.
Tieto tiekli plných 14 dní a
v obraze sa nenašli žiadne
otvory, ktoré by svedčili o
tom, že ktosi s obrazom ma-
nipuluje. Obraz bol podro-
bený dôkladnému skúma-
niu zo strany najvyšších
predstaviteľov cirkvi aj v
ďalších obdobiach, pretože
obraz znova slzil 1. augus-
ta 1715 a 3. decembra 1905.
Vtedy duchovný zachytil tieto slzy do
hodvábnej šatky, ktorá je dodnes vysta-
vená pod uvedeným obrazom. Baziliku
18. augusta 1991 navštívil aj pápež svätý
Ján Pavol II., ktorý bol veľkým ctiteľom
Matky Božej.

Známe púte sa konajú dodnes. Účast-
níkmi sú davy veriacich zo všetkých oko-
litých krajín a kútov sveta. 

Ďalšou zástavkou bol jeden z najväč-
ších a najpôsobivejších reformovaných
kostolov nielen v Maďarsku, ale aj vo
svete – v meste Nyírbátor. Kostol je pos-
tavený v neskorogotickom štýle s prvka-

mi skorej renesancie. Jeho hviezdicový
strop je jedinečným majstrovstvom stavi-
teľov z 15. storočia. Postaviť ho dala šľa-
chtická rodina Báthoryovcov a prvá písom-
ná zmienka o ňom je z roku 1481. Je aj
miestom posledného odpočinku viacerých
členov rodiny, medzi ktorými boli význam-
né sedmohradské kniežatá i poľský kráľ
Štefan Báthory korunovaný v roku 1575.
Po prijatí kalvínskej formy reformácie
rodinou Báthoryovou je nepretržite do
dnešných čias významným strediskom
reformovaných kresťanov. Vedľa kostola
je postavená zvonica, do ktorej zvon v

roku 1640 zhotovil prešovský majster Ju-
raj Wierd.

V kostole nás privítal miestny zborový
farár Ferenc Tárnok, ktorého 9 synovia
sú všetci reformovaní farári. Po výklade
kaplána Tomáša Tárnoka, 4-ho syna, o
histórii kostola, krátku bohoslužbu vyko-
nal reformovaný farár, administrátor cir-
kevného zboru v Humennom Pavol Kač-
koš. Za základ kázne Božieho slova si
zvolil Mk 8, z ktorej sa dozvedáme o
nasýtení štyroch tisícov jeho posluchá-
čov. Aj my, dnešní veriaci by sme sa mali
nasýtiť, najmä Božím Slovom, aby sme

ani v čase materiálnej hojnosti  nezabúda-
li, že aj nás, tak ako svojich apoštolov,
volá pán Ježiš k sebe. 

V kostole s vynikajúcou akustikou mo-
hutne zneli aj naše slovenské nábožne
piesne, ktoré spoločne spievali účastníci
zájazdu.

Potom sme sa už vydali do nášho part-
nerského mesta Mátészalka, kde nás pri-
jali v Szatmárskom múzeu vozov a kočov,
ktorého zbierky sú jedny z najhodnotnej-
ších v Strednej Európe. Mohli sme obdi-
vovať koče, bričky, sane, ale aj pohrebné
vozy. Zvlášť bohatá zbierka je poľnohos-

podárskych vozov od rebriňákov, po vozy
vypletané košinou. Prezreli sme si aj výs-
tavu výtvarného umenia v múzeu i syna-
góge. V samostatnom centre mesta mali
rozložené stánky aj ľudoví remeselníci a
prezentovali sa aj miestne podniky. Vša-
de rozvoniavali pečené či smažené dob-
roty, chutná káva, medovníky a iné slad-
kosti.

Unavení, ale s peknými novými dojma-
mi a zážitkami sme vo večerných hodi-
nách šťastne prišli domov, do nášho mes-
ta.

valéria Csontosová

Po maďarskej zemi v pútnických topánkach

Ústredie diakonie Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku vyhodno-
tilo prieskum diakonických a misijných
aktivít realizovaný v cirkevných zbo-
roch a seniorátoch RKC. Cieľom prie-
skumu bolo zmapovať skutkový stav,
názory a postoje na diakonickú službu
v našej cirkvi. Do prieskumu sa zapoji-
lo 112 cirkevných zborov a osem senio-
rátov. Touto cestou by sme sa chceli po-
ďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili
prieskumu a prispeli svojimi reakciami
a odpoveďami k spracovaniu koncepcie
a ďalšieho smerovania diakonických a
misijných činností v rámci našej RKC
na Slovensku. 100% účasťou prispeli cir-

kevné zbory v bratislavskom senioráte
a v senioráte v Barši. Podrobné výsled-
ky prieskumu sú uverejnené na webo-
vej stránke ÚD RKC a boli zaslané na
jednotlivé senioráty. 

Výsledky prieskumu potvrdili pre-
dovšetkým potrebu: 

zmeny cirkevného zákona 1/2003 o
diakonickej službe; vzdelávania pres-
byterov, duchovných a dobrovoľníkov
v rámci diakonických činností, zvýše-
nia osobných stretnutí s ústredím diako-
nie; podpory rozvoja zborovej diakonie.

Z prieskumu vyplynulo, že v našej
cirkvi je zapojených v rámci diakonic-
kých a misijných aktivít 279 dobrovoľ-
níkov, ktorí slúžia nezištne a patrí im aj
touto cestou veľká vďaka. Ústredie dia-

konie zároveň pociťuje veľkú zodpo-
vednosť voči všetkým, ktorí slúžia, ale-
bo chcú slúžiť no možno nevedia ako.
Hľadáme spôsoby a cestu ako diakonic-
ké služby v našej cirkvi posilniť a pod-
poriť tým správnym spôsobom. Veríme,
že s Božou pomocou sa nám to podarí. 

Každý pondelok sa za diakonické
služby v našej cirkvi spoločne modlí-
me vo večerných hodinách o 21.00, kde
vyprosujeme nášho Pána aby nám
ukázal cestu a dal nám svoje požeh-
nanie. K našej spoločnej modlitbe po-
zívame všetkých, ktorí by nás chceli
aj týmto spôsobom podporiť a po-
môcť nám. 

henrieta ibosová

Výsledky prieskumu
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nádej má v našom živote dôležité
miesto. Je očakávaním lepšieho
alebo aspoň nápravy terajšieho
stavu. nádej sa často spodobňuje s
kotvou, ktorá je vo výbave lode a
drží ju v prístave. voda sa vzpína,
loďkou pohybuje sem a tam, ale
kotva ju drží na mieste. vieme, že
nádej zomiera posledná, ale tá zalo-
žená na kresťanstve stále trvá! 

Kalvín vo Vzdelaní vo viere udáva: 

Tu sa zamyslíme nad pravdou Božou,
ktorá stále trvá. Ona je nemenná a potvr-
dzuje sa každým dňom. Pravda Božia
je dokonale overená už v minulosti. Či
nečítame o tom v Božom slove? Pozoru-
jeme ako dôveruje Božej pravde Kal-
vín! Prikladá jej najväčšiu váhu, drží sa
jej. Boh naozaj plní svoje sľuby, to má
zaväzovať i nás k plneniu našich sľu-
bov pred Bohom. Božie slovo je prav-
dou a sľubom Božím zároveň. 

„V tom zmysle nie je nádej vlastne
nič iné než očakávania na to, v čo viera
uverila, že Boh to pravdivo sľúbil. Vie-
ra teda verí v pravdivosť Božiu, nádej
očakáva, že príhodný čas Boh svoju
pravdu preukáže.“ Viera je sestra náde-
je, všetko stojí na pravde od Boha. Za-
mýšľajme sa nad našou vierou aj v tom-
to rozmere, pred nami sú dôkazy Božej
lásky. 

Viera je živená nádejou a budúcnosť
to dokáže. Čas, keď sa to stane nie je v
našej právomoci, ale spoliehame sa na
Boha. On uskutoční a už teraz nám to
potvrdzuje. V našom živote máme záru-
ku, ktorá je platná od Boha. Veríme za
každých okolností aj vtedy, keď sme v
najhoršom. 

„Viera verí, že Boh nám je Otcom, ná-
dej očakáva, že sa k nám bude vždy mať
ako Otec. Viera verí, že večný život je
nám darovaný, nádej očakáva, že raz
bude zjavený. Viera je základ, o ktorý
sa nádej opiera. Nádej živí a udržiava
vieru.“ 

Otec je pre nás menom nádeje, On sa
otcovsky stará o nás. V tom majme ná-
dej hoci máme na Jeho starostlivosť svoj
pohľad a niekedy aj iný názor. Pred na-
mi je večný život, pred nami je raj. Ča-
kajme s nádejou vo všetkých bolestiach,
strachoch a nepokojoch. Kalvín rozvá-
dza, že viera je priamo vyživovaná s ná-
deje. 

Aká je viera taká je nádej! My v za-
meraní sa na vieru na nádej zabúdame.
Učí nás i Písmo, že Boh je Bohom ná-
deje: „Boh nádeje nech vás naplní všet-
kou radosťou a pokojom vo viere, aby
ste sa mocou Ducha Svätého rozhojňo-
vali v nádeji (Rím 15,13).“ Poznáme i
na sebe, že nás zvádzajú rôzne pochyb-
nosti. Sú chvíle, keď my pochybuje-
me o všetkom. Do nášho srdca sa tak
prichádza beznádej. Nespoliehame sa
na Boha. 

Podobný zápas prežíval apoštol Pa-
vol, ako ho opisuje v 2Kor 1,8. Pochy-
boval o svojom živote, hľadal význam
toho čo prežíval. Učil sa tým spoliehať

jedine na Boha. Aj my spievame na bo-
hoslužbách, že v seba dúfať je márne.
Ľahko môže dôjsť k obratu a naša bez-
nádej sa zmení na nádej, ktorá bude
trvať večne. 

Boh je vždy našou jedinou nádejou.
Nemajme preto obavy, ale upevňujme
sa v Bohu, aby nás celkom naplnil ra-
dosťou a pokojom. On je naša nádejná
budúcnosť a predstavuje nám bohaté
večné dary. Môžeme prísť o majetok, o
zdravie, o svojich milovaných. Môže
sa stať, že prídu existenčné problémy,
strata zamestnania, strechy nad hlavou.
Vo všetkom majme nádej!

Reformátor Ján Kalvín odporúča pre
vieru posilňujúcu nádej, tá vieru upev-
ňuje. Vyžaduje sa aj trpezlivosť, ktorá
nám často chýba. Kresťania žijú pred
pohľadom sveta a ten sa díva na ich ná-
dej z každého uhla pohľadu. Kalvín ne-
zastiera, že naša viera býva slabá a una-
vená, zaiste je to tak i s nami. V tom čo
prežívame sa viera vyjavuje, býva i zne-
istená a podlomená.

Práve tu si uvedomme, že nádej je
označovaná za očakávanie. Viera nie je
na jednom mieste, ale čaká svoje na-
plnenie. V Písme je nádej i dúfaním,
Kaz 9,4. Stretávame sa s nádejou, ktorá
je vierou u všetkých biblických postáv
živej oddanosti Bohu. V tom je život,
keď je zároveň v Bohu nádejou. V Kris-
tovi je uskutočnená naša spása, v Ňom
je dokázané Božie zľutovanie. Preto je
napríklad apoštol Pavol oddaným slu-
žobníkom nádeje uloženej v evanjeliu
(Kol 1,23). 

Z Kalvínovho opisu nádeje prichádza
aj pre nás výzva oprášiť náš život viery,
aby sme boli odolnejší, vytrvalejší a zod-
povednejší. Musíme siahať po Božom
slove, vyhľadávať bratské spoločen-
stvo, skúmať sa a pestovať vo svojom
srdci pokoru. Všetko čo Boh hovorí sa
aj stane! Nepochybujem o večnom živo-
te, práve naopak, Božím kráľovstvom
oživujme našu nádej. Nestrácajme ju
ani na malú chvíľu a držme sa presved-
čenia našej viery.

Juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXI.)
Čo je nádej?

„Viera, ako sme počuli je is-
te presvedčenie o pravde Bo-
žej, že nás nemôže ani zmiasť
ani oklamať ani byť márna
či nepravá. Ktorí nadobudli
túto istotu, tí zaiste očakáva-
jú, že Boh splní svoje sľuby,
lebo podľa ich presvedčenia i
tieto sľuby musia byť pravdi-
vé.“

„Ako nikto nemôže nič oča-
kávať a ničoho sa nádejať od
Boha, keďže najprv neuveril
Jeho sľubom, tak zas je nutné,
aby naša viera, slabá a úna-
vou klesajúca bola podopre-
ná a uchovaná trpezlivým a
nádejným očakávaním.“

„Viera verí, že večný život je
nám darovaný, nádej oča-
káva, že raz bude zjavený.“

(Kalvín)
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synodná rada reformovanej
kresťanskej cirkvi na slovensku na
svojom 4. zasadnutí, ktoré sa kona-
lo dňa 12. septembra 2015 v
Komárne, prijala nasledovné uzne-
senia verejného záujmu. 

– Schválila zápisnicu z 2. a 3. zasad-
nutia Synodnej rady.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Vyšné nad Hronom od-
predal parciel č. 239/1 s rozlohou 200
metrov štvorcových a parcelu č. 239/2
s rozlohou 52 metrov štvorcových v ka-
tastri obce Vyšné nad Hronom, ktoré tvo-
ria časť cintorína, v hodnote 10 eur za
meter štvorcový obecnému zastupiteľ-
stvu Vyšné nad Hronom.

– Ustanovila kaplána Samuela Kne-
ža s účinnosťou od 15. septembra 2015
za seniorátneho kaplána do Michalov-
ského reformovaného seniorátu. Jeho do-
zerajúcou duchovnou je seniorka Erika
Dékányová.

– Registráciu neziskovej organizácie
Re-Mi-Dia ako cirkevnej organizácie po-
necháva v platnosti. V zmysle tohto uz-
nesenia je táto nezisková organizácia
povinná dodržiavať vlastný Štatút, ako
aj cirkevné zákony.

– Poverila hlavného synodného rad-
cu Sándora Molnára, aby do najbližšie-
ho zasadnutia pripravil textový návrh,
týkajúci sa stanoviska našej cirkvi k mo-
delom financovania cirkví. 

– Synodná rada, súcitiac s pozostalý-
mi príbuznými duchovných, cíti zodpo-
vednosť za to, aby pomohla podporiť
siroty a vdovy po duchovných, preto vo
svojom uznesení s trvalou platnosťou
nariaďuje, aby vdovy po duchovných
alebo laickí manželskí partneri duchov-
ných či maloleté deti vo veku do 25 ro-
kov, ktoré absolvujú dennú formu štú-
dia, boli podporené jednorazovou celo-
cirkevnou zbierkou. Zbierku na návrh
biskupa a generálneho kurátora nariadi
Synodná rada. Táto zbierka môže trvať
maximálne do posledného dňa 3. me-
siaca od jej vyhlásenia. 

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Dolný Vinodol zamenil
parcelu č. 718 na liste vlastníctva 1670
s rozlohou 2892 metrov štvorcových v
extraviláne za parcelu č. 883 na liste
vlastníctva 1618, čo je orná pôda s roz-
lohou 892 metrov štvorcových, ktorá
im bola ponúknutá obecným zastupi-
teľstvom. 

– Schvaľuje pôžičku vo výške 5000
eur pre duchovnú z Malých Ludiniec

Évu Antala zo základného kapitálu Vše-
obecného fondu. Pôžičku spolu so 4,5%
úrokom je Éva Antala povinná splatiť
do 5 rokov. Ak bude Éva Antala ochot-
ná odvádzať mesačné splátky vo výške
92,56 eur, a bude jej zrážaná z mesač-
nej mzdy, a je ochotná vystaviť zmenku
o celkovej sume pôžičky, Synodná rada
je pripravená poskytnúť jej schválenú
pôžičku. 

– Brala na vedomie list Ministerstva
školstva, v ktorom hovorí o možnosti
udelenia výnimiek z minimálneho poč-
tu žiakov v stredoškolských triedach pre
cirkevné školy. 

Synodná rada v záujme toho, aby sa
smernica o minimálnom počte žiakov
nevzťahovala na cirkevné školy, ktoré
vyučujú v jazyku národnostných men-
šín, iniciuje podanie na novelizáciu zá-
kona. 

Synodná rada do prijatia novelizácie
zákona žiada o oslobodenie spod smer-
nice, predpisujúcej minimálny počet žia-
kov. 

– Dodatočne schválila, že cirkev so
zastupujúcim duchovným vo Svinici Mi-
roslavom Vargom – na jeho žiadosť – s
účinnosťou od 31. augusta 2015 rozvia-
zala pracovný pomer. 

– Schválila pre seniora Viktora Krau-
sa pôžičku vo výške 5000 eur zo zák-
ladného kapitálu Všeobecného fondu.
Pôžičku spolu so 4,5% úrokmi je Vik-
tor Kraus povinný splatiť v priebehu 5
rokov. Ak bude Viktor Kraus súhlasiť
s tým, aby mu mesačné splátky pôžič-
ky (92,56 eur) boli sťahované zo mzdy
a bude ochotný vystaviť zmenku na su-
mu pôžičky, Synodná rada je ochotná
mu schválenú pôžičku poskytnúť. 

– Brala na vedomie, že senior Užské-
ho reformovaného seniorátu Viktor Kra-
us s účinnosťou od 15. mája 2015 vyme-
noval za zastupujúceho duchovného do
Reformovaného cirkevného zboru Ižkov-
ce na dobu neurčitú duchovného Gergő
Egriho. 

– So súhlasom brala na vedomie, že
seniorátne valné zhromaždenie Abovsko-
turnianskeho reformovaného seniorátu
dňa 31. mája 2015 schválilo vytvorenie
2. duchovenskej stanice v Reformova-
nom cirkevnom zbore Rožňava.

– Neschválila zámenu nehnuteľnosti
Reformovaného cirkevného zboru Ple-
šivec.

– Schválila výsledky I. a II. skúšok
duchovenskej spôsobilosti.

Dňa 10. septembra 2015 absolvovali
I. skúšku duchovenskej spôsobilosti: Ri-
ta Hosszú, Pavol Jašo, Nikolett Kovács,
Márió Marci, Klaudia Takács a Ange-
lika Veszelovszky. 

Dňa 11. septembra 2015 absolvovali
II. skúšku duchovenskej spôsobilosti:
György Bók, Tamás Böszörményi, Esz-
ter Csobolyó, Kamilla Egyeg Dobai,
Zsuzsanna Varga a Balázs Vargha, a
získavali plnú duchovenskú kvalifiká-
ciu. 

– Brala na vedomie, že Szilárda Ha-
risa zamestná Ústredie diakonie Refor-
movanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku. Synodná rada Szilárda Harisa s
účinnosťou od 1. októbra 2015 ustano-
vuje do kaplánskej služby v Ústredí dia-
konie. Jeho dozerajúcim duchovným je
biskup László Fazekas. 

– S účinnosťou od 1. októbra 2015
Mária Marciho zamestná ako kaplána a
súčasne ho ako kaplána vysiela do služ-
by do Reformovaného cirkevného zbo-
ru Komárno. Dozerajúcim duchovným
je László Fazekas. 

– S účinnosťou od 1. októbra 2015
Angeliku Veszelovszky zamestná ako
kaplánku a súčasne ju ako kaplánku vy-
siela do služby do Reformovaného cir-
kevného zboru Komárno. Dozerajúcou
duchovnou je Zsuzsanna Fazekas. 

– S účinnosťou od 1. októbra 2015
Klaudiu Takács zamestná ako kaplán-
ku a súčasne ju ako kaplánku vysiela do
služby do Reformovaného cirkevného
zboru Komárno. Dozerajúcou duchov-
nou je Zsuzsanna Fazekas.

– S účinnosťou od 1. októbra 2015
Ritu Hosszú zamestná ako kaplánku a
súčasne ju ako kaplánku vysiela do služ-
by do Reformovaného cirkevného zbo-
ru Veľké Kapušany. Dozerajúcim du-
chovným je Árpád Pándy. 

– S účinnosťou od 1. októbra 2015
Pavla Jaša zamestná ako kaplána a sú-
časne ho ako kaplána vysiela do služby
do Ondavsko-hornádskeho reformova-
ného seniorátu. Dozerajúcim duchov-
ným je senior Juraj Brecko.

– S účinnosťou od 1. októbra 2015 v
súlade s ustanoveniami § 23 zákona č.
1/2005 o duchovenskej službe Petra
Korpu zamestná ako kaplána a súčasne
ho ako kaplána vysiela do Reformova-
ného cirkevného zboru Blatná Polianka.
Dozerajúcou duchovnou je Danuška
Hudáková. Ak Peter Korpa do 30. sep-

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

tembra 2017 na univerzite neabsolvuje
záverečné skúšky, toto vyslanie do služ-
by stráca svoju platnosť. 

– Kaplána vo Veľkých Kapušanoch,
Gábora Lőrincza, s účinnosťou od 1. ok-
tóbra 2015 premiestňuje za kaplána do
Bratislavského reformovaného seniorá-
tu. Dozerajúcim duchovným je senior
Alfréd Somogyi. 

– Kaplána v Tornali, Viktora Molnára,
s účinnosťou od 1. októbra 2015 pre-
miestňuje za kaplána do Reformované-
ho cirkevného zboru Gemerská Hôrka.
Dozerajúcou duchovnou je Malvin Sza-
szák.

– Tamása Böszörményiho s účinnos-
ťou od 1. októbra 2015 premiestňuje za
zastupujúceho duchovného do Reformo-
vaného cirkevného zboru Veľký Kame-
nec. 

– Istvána Farkasa s účinnosťou od 1.
októbra 2015 premiestňuje za pridele-

ného duchovného do Reformovaného
cirkevného zboru Chanava. 

– Prideleného duchovného Bélu Po-
hóczky s účinnosťou od 1. októbra 2015
premiestňuje za prideleného duchovné-
ho do Združeného reformovaného cir-
kevného zboru Šimonovce-Jesenské. 

– Levitku Mariku Géciovú s účinnos-
ťou od 1. októbra 2015 premiestňuje za
levitku do Michalovského reformova-
ného seniorátu. 

– Za bezprostredného nadriadeného
levitky Zsuzsanny Tóth s účinnosťou od
1. októbra 2015 menuje seniora Ákosa
Róberta Nagya. 

– Synodná rada žiadosti Ferenca Tö-
mösköziho nemôže vyhovieť. 

– Synodná rada iniciuje umiestnenie
pamätnej tabule pre reformovaných ga-
lejníkov v maďarskom jazyku vedľa pa-
mätnej tabule v slovenskom jazyku na
hrade Branč. 

– Brala na vedomie súčasný stav do-
ručenia vyzbieranej podpory pre bratov
a sestry v Podkarpatsku. Synodná rada
zároveň vyslovuje poďakovanie všet-
kým, ktorí pomáhali pri doručení vy-
zbieranej podpory. 

Synodná rada aj naďalej poveruje ria-
diteľku Ústredia diakonie našej cirkvi
Henriettu Ibosovú, aby pokračovala v
doručovaní vyzbieraných podpôr po do-
hode s bratmi a sestrami z Podkarpatska. 

Synodná rada pokladá za dôležité, aby
čím skôr došlo k zúčtovaniu vyzbiera-
ných podpôr na základe dotazníkov, vy-
pracovaných Ústredím diakonie. 

Synodná rada poveruje Ústredie dia-
konie našej cirkvi, aby zverejnilo infor-
mácie o využití podpôr. 

Synodná rada poveruje zástupcu bis-
kupa Róberta Géresiho, aby v súvislosti
s otázkou migrantov vypracoval stano-
visko a predostrel ho Synodnej rade.
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Z  4.  Zasadnutia  synodnej  rady

Pod hlavičkou Carmel n.o. sa aj ten-
to rok (už po tretí krát) organizovali bib-
lické tábory, a to prvé dva augustové
týždne. Opäť v lákavom prostredí ne-
konečných lesov v lokalite Bordy, kde
sa mali možnosť ukryť v čase veľkých
letných horúčav deti z rôznych končín
od Košíc až po Michalovce. 

Aktuálny ročník mal názov Izák, kto-
rý nechcel vidieť. Starozákonný príbeh
praotcov bol ponúkaný v rôznych epi-
zódach životných udalostí Izáka, jeho
otca Abraháma, aj jeho synov Ézava a
Jákoba. Ústredné biblické pravdy si de-
ti osvojovali v témach a sprievodných
divadelných scénkach, spievaných ver-
šíkoch, v rôznych zaujímavých hrách a
skúškach, v ranných či večerných stíše-
niach. 

Pre deti je veľmi zaujímavé sa takým-
to spôsobom vnoriť do biblických dejín,

vyskúšať či zažiť si náročnosť situácii,
v ktorých sa ľudia dennodenne rozho-
dovali. Veď kráčať s Bohom bolo ne-
ľahké vtedy a je aj dnes. A vyzdvihnúť,
že napriek zápasu a ťažkostiam nám za
to stojí, čo nám (aj im) Kristus ponúka.
Aj tomuto sa deti snažíme naučiť. 

Prvý týždeň patril mladším deťom,
ktorých sa prihlásilo približne 35. Zá-
roveň však súbežne s programom pre
tieto deti bežal pilotný ročník predškol-
skej skupinky detí pod vedením Teré-
zie Klčovej (cirkevný zbor Michalov-
ce). Tu sa počet najmenších líšil, preto-
že prichádzali cez deň aj deti, ktoré ne-
prespávali na chate a tak ich niektorý
deň bolo 15 a inokedy aj 20. 

Tí najmenší mali oddelene spracova-
nú tému, a do hier sa zapájali podľa ná-
ročnosti, resp. mali pripravený samostat-
ný program. 

Druhý týždeň a 30 dorastencov mali
program spestrený o zaujímavú noc a
deň prežitia s prespaním pod holým ne-
bom. Deti si tiež vlastnoručne vyrábali
hlinenú pec, v ktorej si pripravovali mä-
so a piekli chlieb. 

Pán Boh sa postaral o skutočne úžas-
ný program a vynikajúce počasie. Zaži-
li sme dva týždne plné radosti. Deti ma-
li možnosť nájsť v sebe skryté možnos-
ti. Mohli hľadať, kde a čo skrývajú sami
pred sebou či pred inými, tak ako aj
Izák si zakrýval oči pred pravdou. Nájsť
si nových kamarátov a hlavne priblížiť
sa viac k tomu najlepšiemu Priateľovi,
akého môžu mať. 

Ďakujeme tým, čo niesli tábory na
modlitbách, celému pracovnému tímu
vedúcich, pomocníkov a kuchárok za
množstvo práce. Ďakujeme deťom, za
to, že prišli a každé z nich dalo pečať a
atmosféru týmto táborom. A ďakujeme
Pánu Bohu za vedenie a ochranu v tom
všetkom. 

Zuzana némethová

Izák, ktorý nechcel vidieť
stretnutie detí od Košíc až po Michalovce

Dňa 28.8.2015 sa v reformovanom
kostole v Bánovciach nad Ondavou us-
kutočnilo nominačné seniorátne valné
zhromaždenie. Zišli sa na ňom delegáti
michalovského seniorátu, aby nomino-
vali kandidáta, kandidátku na funkciu
konseniora. 

V úvode boli bohoslužby, kde kázal
duchovný Juraj Gajdošoci. Následne
bolo seniorátnym kurátorom, blažejom
Knežom otvorené samotné seniorátne

zhromaždenie. Rokovanie pri nominač-
nom procese po predchádzajúcom zvo-
lení viedol kurátor z Michaloviec, Ja-
roslav bánoci. 

Na funkciu konseniora bol nomino-
vaný duchovný v Michalovciach, Juraj
Gajdošoci.

Na zhromaždení zazneli ešte infor-
mácie o opatreniach, ktoré majú zbory
v proti požiarnej ochrane cirkevných
objektov.

Po záverečnej modlitbe sa naše zhro-
maždenie rozišlo.  

Nominačné seniorátne valné zhromaž-

denie v Bánovciach nad Ondavou
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v michalovskom senioráte sa už
začiatkom roka plánovalo stretnutie
presbyterov, kde by sa stretli naši
kurátori, presbyteri a duchovní
našich zborov. 

Výborné prostredie na takéto stretnutie
vytvoril zbor vo Veľkých Revištiach, kde
sa konferencia presbyterov uskutočnila
v nedeľu 6.9.2015 v tamojšom reformo-
vanom kostole. Na bohoslužbách kázala
domáca farárka Danuška hudáková. Po-
ukázala na dôležitosť služby laikov i du-

chovných, sme všetci zodpovední pred
Bohom. Krásnym spevom vystúpil zbo-
rový spevokol zo Svätuša, pod vedením
kantorky emílie Pasterákovej. 

Na konferencii zaznela podnetná pred-
náška zástupcu biskupa Jána semjana,
zdôraznil Kalvínov pohľad na službu
presbytera, keď i minulosť nás učí pre
dnešný svet. Svedectvo o svojej viere po-
dala presbyterka z Veľkých Revíšť, an-
na nemjová. Pripomenula dôležitosť

biblického postoja v živote každého člo-
veka. 

Presbyterov na konferencii pozdravila
seniorka michalovského seniorátu eri-
ka Dékányová. Medzi hosťami bol prí-
tomný aj zástupca generálneho kurátora
Július Kováč. 

Na záver konferencie sa podávalo ob-
čerstvenie, ktoré pripravil miestny zbor
vo Veľkých Revištiach. 

–ji–
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„Aké sú milé tvoje príbytky, Hospodi-
ne mocností“ (Žalm 84,2).

Tento verš si na záložke odnášali všet-
ci, ktorí prišli v nedeľu 27. 9. 2015 do
kostola vo Vyšnom Čaji. Táto nedeľa bo-
la pre zbor obzvlášť slávnostná, pretože
si počas bohoslužieb pripomenul 120.
výročie od prvej posviacky reformova-
ného kostola vo Vyšnom Čaji.

Služby Božie, ktoré viedol brat senior
Juraj brecko, začali po privítaní a úvod-
nej piesni vysluhovaním krstu svätého.
A radosť bola hneď dvojnásobná, keďže
sa krstili dvojčatá. Hlavnou témou slu-
žieb Božích pri príležitosti výročia po-
sviacky kostola boli slová zo Žalmu
„Blahoslavený človek, ktorý v Tebe na-
chádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do
chrámu“ (84,6). V slovách brata seniora
zneli otázky prečo nemáme a prečo má-
me chodiť do chrámu, teda do kostola.
Hoci odpovedí na tieto otázky je veľa,
predovšetkým vieme, že sa v kostole stre-
távame s Pánom Bohom, nachádzame
tam spoločenstvo a môžeme tam slúžiť
Pánu Bohu. 

Po kázaní brat kurátor Štefan Póč pre-
čítal históriu zboru vo Vyšnom Čaji. Mod-
litbu pútnika predniesol Filip Géci a bá-
seň Služba Daniela Pócsová. Služby
Božie spestrili aj deti z detskej besiedky
spevom piesne Pán Boh má v rukách ce-
lý svet a skupina Krídla. 

Významné jubileum neoslavoval len
kostol vo Vyšnom Čaji, ale radosť bola
opäť dvojnásobná, keďže brat kurátor Šte-
fan Póč a brat presbyter Štefan okoš sa

v týchto dňoch dožili krásneho  okrúhle-
ho jubilea 80 rokov. 

Na základe žalmu „Čas nášho života
je sedemdesiat, pri dobrej sile osemde-
siat rokov; ich pýchou je námaha, strasť;
on rýchlo prejde a my odletíme“ (90,10),
sa k oslávencom prihovoril brat senior,
kde taktiež zazneli aj slová vďaky za
službu, ktorú jubilanti vykonali a neus-

tále konajú na vini-
ci Pánovej ako aj
povzbudenie i po-
žehnanie do ďalších
dní. Za zbor a pre-
sbytérium sa k nim
prihovoril brat im-
rich Géci ml. slo-
vami: „Uč nás tak
počítať dni života,
aby sme múdre srd-
ce získali“ (Žalm
90,12).

Obaja jubilanti
dostali od zboru dar-

ček a kvety. Po skončení služieb Božích
nasledoval spoločný obed a požehnané
popoludnie. 

silvia Krajňáková

Konferencia presbyterov

slávnostné služby Božie vo Vyšnom Čaji

nedeľa 13. 9. 2015 priala zborom
byster a Košických olšan. najprv to
boli rodinné bohoslužby konané
dopoludnia v kostole.

Sestra farárka marianna sláviková v
spolupráci s deťmi mala výklad textu z
Písma o búrke na mori a následnej prí-
tomnosti pána Ježiša.
Učeníci preľaknutí v
búrke sa báli o svoje ži-
voty. 

Dokedy nevideli Je-
žiša, alebo aj potom čo
sa zjavil v diaľke a bra-
li to ako nejaký prízrak,
mysleli si, že sú v tom
nešťastí sami. Až keď sa
priblížil, potom sa upo-
kojili. Tak aj my v našich
životoch sa často zame-

riavame na strach, bojíme sa a nemáme
istotu. Stačí potom trocha vyčkať, zahľa-
dieť sa, a Pán Ježiš sa ukáže. Potom už
nie je na mieste strach a obavy. 

Je dobré prijať pomoc od Pána a On s
nami ostane aj v tých najväčších búr-

kach, a more sa iste utíši – dodala pani
farárka.

Popoludní sa potom konalo prvé stret-
nutie zborov Byster a Košických Olšan
na Borde, aby tam trávili spolu nedeľné
odpoludnie. Začalo to pobožnosťou na

základe textov Žalm 12
a Jk 3,1–12. Po ukonče-
ní – keďže počasie pria-
lo – vyšli sme do okoli-
tej prírody. Vo väčších i
menších skupinkách pre-
biehali družné rozhovo-
ry, čo bolo aj zámerom
stretnutia. Bolo to vyda-
rené stretnutie na povz-
budenie a oddych pre
každého.

Tibor bajus

Nedeľné odpoludnie na Borde



Začiatok školského roka. Biskup
László Fazekas sa dňa 29. augusta zú-
častnil a predniesol príhovor v rímsko-
katolíckom kostole Preblahoslavenej
panny Márie v Kollárove pri príležitos-
ti celoštátneho otvorenia školského ro-
ka, ktoré organizoval Zväz maďarských
pedagógov na Slovensku. 

návšteva z bratského dištriktu.
Najvyššie vedenie našej Generálnej cirk-
vi, ako aj vedenie Gemerského a Abov-
sko-turnianskeho reformovaného senio-
rátu prijali v dňoch 4–6. septembra v
Gemerskom reformovanom senioráte
10-člennú delegáciu z nášho bratského
dištriktu z Királyhágómellék, ktorá priš-
la pod vedením biskupa Istvána Csűry-
ho. Dňa 4. septembra sa spoločne zú-
častnili na rodinnom dni Gemerského
reformovaného seniorátu, potom si
prezreli niekoľko hodnotných kostolov.
V nedeľu slúžili duchovní členovia de-
legácie na bohoslužbách v našich cir-
kevných zboroch. 

skúšky duchovenskej spôsobilosti.
V dňoch 10. a 11. septembra sa v Komár-
ne konala I. a II. skúška duchovenskej
spôsobilosti. 

rokovanie. Dňa 12. septembra sa v
Komárne uskutočnilo 4. zasadnutie Sy-
nodnej rady.

Konferencia duchovných. Biskup
László Fazekas a synodný radca pre
zahraničné styky Attila Palcsó sa dňa

16. septembra na pozvanie generálne-
ho biskupa Evanjelickej cirkvi na Slo-
vensku zúčastnili na duchovenskej kon-
ferencii v Nitre, ktorej jedným dôleži-
tým bodom bolo stretnutie s predstavi-
teľmi politických strán pri príležitosti
panelovej diskusie. Témou diskusie bo-
lo financovanie cirkví a situácia migran-
tov. Diskusie sa zúčastnil aj podpredse-
da Národnej rady Slovenskej republiky
Ján Figeľ. 

Pochod za život. Dňa 20. septembra
zástupca biskupa Ján Semjan reprezen-
toval našu cirkev na demonštrácii orga-
nizovanej rímskokatolíckou cirkvou pod
názvom: Národný pochod za život. 

ekumenický koncert. Na 11. ekume-
nickom koncerte NAPS (Naše aktivity
pre Slovensko) sa dňa 20. septembra zú-
častnil aj spevokol Fireszu Cantate Do-
mino. Na konci podujatia, ktoré sa kona-
lo v Slovenskej filharmónii v Bratisla-
ve, udelil požehnanie v maďarskom ja-
zyku biskup našej cirkvi. 

inaugurácia rektora. Zástupca bis-
kupa Róbert Géresi sa dňa 23. septemb-
ra zúčastnil na otvorení akademického
roka na veľmi rýchlo sa rozvíjajúcej
Prešovskej Univerzity, keď bol za jej
rektora vymenovaný Peter Kónya. 

stretnutie zväzu duchovných. V
dňoch 22. a 23. septembra prijal biskup
László Fazekas v Komárne členov Zvä-
zu maďarských duchovných na Sloven-
sku, ktorí prišli na územie Bratislav-
ského a Komárňanského reformované-
ho seniorátu na misijné dni. Večer slú-
žili na bohoslužbách v cirkevných zbo-
roch a na ďalší deň sa konala schôdza
zväzu duchovných. Podujatie navštívili
aj hostia z Nemecka, a to delegáti Zvä-
zu duchovných z anhaltského dištriktu,
ktorí pricestovali kvôli prehĺbeniu brat-
ských vzťahov. 
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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.

redakciaPromócie na univerzite
jánosa selyeho

Dňa 24. júna sa na Reformovanej te-
ologickej fakulte Univerzity Jánosa Se-
lyeho konali promócie a svoje magis-
terské diplomy si prevzali títo študenti
teológie: Tünde antal (Brašov), ist-
ván Demjén (Székesfehérvár), niko-
letta Galgóczy Kovács (Krišovská Lies-
ková), Tibor lénárt (Monor), márió
marci (Streda nad Bodrogom), máté
adrián rigó (Miškovec), norbert si-
mon (Budapešť), Klaudia Takács (Ne-
ded), angelika veszelovszky (Opatov-
ský Sokolec). 

Bakalársky diplom v odbore misioló-
gia, diakonia a sociálna starostlivosť
získali: andrea vida, anita bartolás,
Tímea Kocsis, brigitta Kovács, lau-
ra Kuicsik simcsik, Zsuzsanna mol-
nár a veronika lengyel sima.

Dňa 28. augusta 2014 úspešne absol-
vovali doktorandskú skúšku títo kandi-
dáti: loránt rákos (Systém dôsledkov

niektorých častí reformovanej právnic-
kej teológie), Kinga süll (Obnova cirk-
vi – s osobitným zreteľom na cirkevnú
hudbu a spev v RKCS), Gabriella sán-
dor szilágyi (Biblická etika v kateché-
ze), Zsuzsanna Tóth (Didaktické rám-
ce rómskej misie, problémy a možnosti
rómskej misie v RKCS na základe vlast-
ného systému kritérií) a dňa 28. februá-
ra 2015 Csaba nemes (Viactisícročná
otázka tisícročia) a szabolcs szetey
(Údaje k prehodnoteniu maďarskej re-
formovanej kazateľskej praxe), preto si
mohli prevziať doktorské diplomy a sta-
li sa oprávnenými používať titul dokto-
ra teologických vied (PhD).

Dňa 18. júna 2015 na Katedre cirkev-
ných dejín úspešne obhájil rigoróznu di-
zertačnú prácu na tému Cirkevné zbory
historického tekovského seniorátu od po-
lovice 17. storočia do 2. polovice 19. sto-
ročia Zoltán erdélyi, ktorý je týmto
oprávnený používať titul ThDr. Na sláv-
nostnej promócii si aj on prevzal dok-
torský diplom. –öe–


