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Pre  koho  sMrť  nie  je  Prekážkou...
Ženy, ponáhľajúce sa k hrobu, vo Veľkonočné ráno s prekva-

pením uvideli, že z otvoru hrobu je odvalený kameň a Ježišovo
telo nie je v hrobe. Možno najprv aj ony mysleli na to, čo neskôr
tvrdili aj vojaci, strážiaci hrob, že telo ukradli, ale anjel ich oslo-
vil, a rozptýliac ich pochybnosti, im povedal, že Pán vstal z mŕt-
vych a žije. Keď sa s radosťou v srdci ponáhľali domov zvestovať
túto radostnú zvesť Ježišovým nasledovníkom, mohlo byť v ich
srdci a vedomí posilnené vyznanie veľkého trpiteľa Jóba, ktorý
pred niekoľkými storočiami svedčil: „Lebo ja viem, že môj Vyku-
piteľ žije a napokon sa postaví nad prachom“ (Jób 19,25). 

A
k sa na tento text pozeráme z perspektívy Kristovho
zmŕtvychvstania, získava nové potvrdenie v zmysle:
áno, takýto je Boh. V spoločenstve s Ním posledné a

rozhodujúce slovo nepatrí smrti, ale toto spoločenstvo dôjde k na-
plneniu. Kristus bol naozaj vzkriesený, náš Vykupiteľ skutočne
žije! Samozrejme, prebieha okolo toho dlhotrvajúci spor. Či naozaj
žije? Je vzkriesenie možné? Ako si ho máme predstaviť? Háda-
me sa, kladieme otázky, dokazujeme. Aj On vstupuje do tohto spo-
ru, ale tak, že koná. 

Koná tak, že nás potešuje. Znova a znova nám pripomína
skutočnosť, že sa o nás stará, že sa nás nevzdal, že nás neopustí
za žiadnych okolností, a že neexis-
tuje situácia, v ktorej by nám ne-
mohol poskytnúť pokoj a vyslo-
bodenie. Nemôžem sa stratiť ani
byť stratený, lebo to závisí od Ne-
ho. On je vernou oporou, lebo Je-
mu smrť nie je prekážkou. Preto
neexistuje taká situácia, taká bo-
lesť, taký smútok, taký hriech, v
ktorom by som mal prežívať bez-
nádej. Dokonca ešte ani vtedy, keď
zmizne každá nádej, keď sa roz-
plynie každá perspektíva; keď sa
zdá, že všetkému je koniec, lebo
prichádza smrť, aj vtedy patrím Tomu, o ktorom sa dá povedať,
že žije a že je Vykupiteľ. 

Koná tak, že nami zatrasie. Ak je Jeho starostlivosť o mňa a vô-
bec o človeka takáto hlboká a nekonečná, keď Mu nie je jedno, čo
sa deje, potom sa ani ja nemôžem uspokojiť s tým, čo je. Potom
nemôžem povedať, že dané situácie sú nespravodlivé, neľudské
a Bohom neriadené, že to tak musí byť, že je to Boží trest. Potom
nemusím prijať to, čo mi hovoria „moji traja utešujúci a súcitia-

ci priatelia“, keby sa aj odvolávali na Boha, ako to robili aj Jóbo-
vi priatelia. Ak Pán Boh bezmedzne dobre zamýšľa s človekom
a činí mu len dobro, naším poslaním je, aby sme aj my konali po-
dobne. Nevieme toho urobiť veľa, ale určite viac a oveľa viac, než
na čo máme chuť, a oveľa-oveľa viac, než čo v skutočnosti uro-
bíme. A čokoľvek urobíme, alebo čokoľvek zanedbáme, On je
stále aj Ochrancom druhého človeka. 

Koná tak, že nám kladie otázky. Mnohokrát sa sťažujeme, ale
na seba vieme byť veľmi rýchlo pyšní. Vieme byť nespokojní, ale
na svoje výkony sme rýchlo hrdí. Urobíme kroky, ktoré tvoria ve-
ky, a zakrúti sa nám z nich hlava, ale zabúdame na to, koľko tisíc
takýchto krokov by naozaj bolo potrebných. Boh je živým vyku-
piteľom človeka. Jeho dobrodincom. Popri tom sa stáva otáznym,
či robíme to najlepšie, čo by sme mali urobiť, čo by sme mohli
urobiť pre ľudskejší život, pre lepší svet, pre bratské spoločen-
stvo... Či vlastne robíme to, čo je najdôležitejšie, najpotrebnejšie
pre našich blížnych, pre naše cirkevné zbory, pre našu cirkev či pre
tento svet? Keď sa Pán Boh spytuje, zrazu je jasné, ako nepre-
myslene žije rozmýšľajúci človek. 

Koná tak, že sa stane pánom nad našimi pochybnosťami. Z
Jóbových úst zaznieva svedectvo, ktoré často citujú veriaci ľudia

našich čias. Ale ak si to všimne-
me, Jóbova kniha, ani jeho príbeh
neobsahuje dôkazy o tom, že Boh
žije. Ale aj napriek jeho situácii,
jeho utrpeniu i pochybnostiam, či
zdôvodneniam jeho priateľov, mu
nádej dodávala práve tá viera, že
jeho oporou bude živý Boh. 

J
eho viera nespočívala v
jeho situácii, ale mal ju aj
napriek jej nepriazni. Viera

prevládla nad jeho pochybnosťami.
Ani správa o Kristovom vzkriese-
ní nie je vedeckým dôkazom, kto-

rý by nás prinútil pokľaknúť. Ale živý Kristus sa dokázal byť ta-
kým silným, že zvíťazil a víťazí nad pochybnosťami Jeho učení-
kov i učeníkov dnešných čias. 

Kristus vstal z mŕtvych, náš Vykupiteľ žije! Kde tento Kristus,
tento živý Boh ovládne nevieru, kde budú ľudia hľadieť na živé-
ho Vykupiteľa, tam sa nezmení len názor ľudí, ale aj ich život a
svet, lebo On poteší, otrasie, vezme na zodpovednosť a ovládne.

Zsolt Molnár



Na čítanie: 1Kor 10,14–21.
Boh je ako kameň na Sione, ktorý nie

je možné obísť. Máme veľa výhovoriek:
nevedel som o tom, nepočul som o tom,
neobrátil som sa.

Boh nám dáva večný život zadarmo.
Keď nebude tvoj život stáť na skale, zahy-
nieš. Tvoj život sa rozbije. Všimli ste si,
ako sa skrátil čas? Kráčame vpravo – vľa-
vo. Akým smerom ide vlak tvojho živo-
ta? Na takej stanici vystúpiš, akým vlakom
cestuješ. Keď si sa rozhodol pre Ježiša, pôj-

deš do večného života. A je možné sadnúť
do kostola diabla, čiže opíjať sa, smilniť,
veštiť a tomu podobné veci. Byť na Božej
ceste znamená sedieť vo vlaku – smer „ne-
bo“. Dodržuj desať Božích prikázaní. V
prvom prikázaní hovorí Boh k človeku:
Okrem mňa niet Boha! Boh chce človeka
len pre seba. Boh sa nehanbí za to, že je
žiarlivý. Počuj, Izrael, Hospodin je jedi-
ný Pán! Koľko hodín zo dňa dáš Bohu?
Boh je žiarlivo milujúci. Tvoje srdce má
patriť Bohu. Biblia učí, že Jákob dával

Bohu desiatky. Ak nedáš Bohu to, čo mu
patrí, divíš sa, že máš rozsypaný celý ži-
vot. Jákob staval oltáre. Nemôžeš posta-
viť Bohu oltár z toho, čo si prijal za dvera-
mi kostola. Prichádzajú vrany a vyzobú
všetko, čo si dostal. Drahé semeno z Bo-
žieho slova nás učí o tom, že slovo, ktoré
si počul, môže mať 30, 50, 100-násobný
úžitok. Strata, ktorú človek môže priniesť
k Bohu, nemá úžitok. Čiže, ak burina ne-
prestane rásť, pšenica zhynie a nič z toho
nie je.

Neberme si príklad z Herodesa, ktorý rád
počúval Jána Krstiteľa, kto bol jeho sve-
domím, ale Herodes zostal v hriechu. Mys-
lel si, že keď zabije Jána Krstiteľa, zabije
aj svoje svedomie. Človek, ktorý zabije aj
svoje svedomie, nemá nič. Čo ponúka Boh
a čo ponúka diabol? 

Apoštol Pavol nás napomína, aby sme
žili z Božieho slova a z Božieho stola. Člo-
vek sa rozhoduje, s kým bude mať spolo-
čenstvo. Je to spoločenstvo Božieho sto-
la: Písmo.

Druhý stôl je spoločenstvo s diablom.
Diabol a jeho stôl nám ponúka hriech, ci-
garety, alkohol a všelijakú poviazanosť, a
tak umŕtvuje naše svedomie. Ak si nevy-
berieš správnu duchovnú potravu, nikdy
neprestaneš hrešiť. Tým nám Miklós Bó-
dis predstavil dva stoly. Potom sú aj dve
cesty. Prečo ľudia nechcú vystúpiť na Bo-
ží vrch? Pretože na Božom vrchu, na Gol-
gote zomiera naše ego, teda ja. Môžeme sa
rozhodnúť: zomrieť vlastnému egu, alebo
vystúpiť na Boží vrch, a budeme žiť. Pod-
daj sa Bohu, lebo v ňom je večný život! Po-
zeraj na Golgotu, lebo tam zvíťazil Ježiš!

Dušan Brna st.

Pred tvárou
hospodina

Bože, Otče môj nebeský, Tvoj Syn

a môj Spasiteľ Ježiš Kristus bol aj pre

moje hriechy ponížený a pribitý na

kríž, aby Jeho Svätá krv mohla zmyť

všetky, hriechy sveta. Teraz ovenče-

ný slávou a cťou, sedí po pravici Ot-

ca, dokonalý, Pôvodca nášho spase-

nia. Daj, aby som aj ja mohol byť po-

svätený Jeho krvou a stať sa bratom

odhodlaným Ti slúžiť, zvelebovať

Tvoje meno a len v Teba dúfať, kým

ma tu chceš mať. Tu som Bože, aj de-

ti ktoré si mi dal, a keďže aj deti ma-

jú účasť na krvi a mäse, ako aj Ty, Je-

žišu, si ju mal, keď si podstúpil smrť,

zničil diabla, aby si mohol svojou

svätou krvou obmyť všetkých tých,

ktorí uverili v Teba. Len Tebe, Pane,

buď zdaná sláva a vďaka za to, že

si sa zo svojej preveľkej milosti ujal

nás, svojich detí. Ty, milosrdný a ver-

ný veľkňaz, bol si pokúšaný, trpel a

zomrel si za nás, prosíme, pomáhaj

aj všetkým nám, pokúšaným. Amen.
Tibor sabovik
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Premýšľala som o Tvojom kríži,
môj Bože, a moje srdce zaplavila vďačnosť,

že si cestu kríža išiel miesto mňa.

Vidím Tvoju neochvejnú vieru, tvárou v tvár smrti.

Žiadna sila nezastaví Tvoju lásku,
keď Tvoje víťazstvo a kráľovstvo Božie

prichádza na tento svet.

Margita Breznaiová

Zamyslenie...

Aby som sa odtrhol od sveta...
Vety z jednej evanjelizácie

Oľga Szélesová

Veľkonočná

Prečo ten smutný
výraz v tvári?

Veď za teba
nezomrel vari?

Hádam aj usmiať sa vieš!
Už nestoj!

Vstal z mŕtvých!
Tak rýchlo za ním bež!

Miklós Bódis, farár zo sedmohradska
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Nie sme ešte ďaleko od vianoč-
ných sviatkov, a už je tu Veľká noc.
Sú to dva najväčšie sviatky, kto-
rými Pán Boh vyjadruje svoju lás-
ku k nám. Počas Vianoc došlo k
vteleniu z lásky a počas Veľkej no-
ci prijal utrpenie – z lásky. Táto
láska nás k Nemu denne pozýva
a žiada nás, aby sme boli verní až
do smrti. Spasenie je pripravené
pre každého, lebo počas Veľkého
piatku bola spása pre všetkých
nás pripravená. Musíme ju len
prijať. „Ja som cesta, pravda, i
život“ (Jn 14,6a). Ježiš je cesta
k Otcovi, prostredníctvom Jeho
obety získame spasenie a večný
život. Určite na tejto Zemi ešte
nežil človek, ktorý by sa nebol
zaoberal otázkou smrti. Koľkí sa
jej boja, stanú sa depresívnymi,
lebo nevedia, čo bude po
smrti. Ale Biblia na viace-
rých miestach jasne píše o
tom, aby sme nezostávali v
nevedomosti. 

Lotor na kríži prosí Ježi-
ša, aby sa naňho rozpome-
nul. To je kajúcna modlit-
ba, ktorá je hneď vypočutá:
„Dnes budeš so mnou v raji“
(Lk 23,43b). Takže nie zajt-
ra, nie potom: ešte dnes!
„Lebo z milosti ste ospra-
vedlnení skrz vieru a to nie
je od vás: je to dar od Boha“
(Ef 2,8).

Tí, ktorí neprijmú tento
dar, sa samozrejme boja
smrti. Biblia hovorí o 3 smr-
tiach: o smrti telesnej, du-
chovnej a o večnej. Dôvodom
telesnej, biologickej smrti
je to, že sme sa narodili, a
tak musíme, samozrejme, aj um-
rieť. 

Duševná, duchovná smrť je tu
v súvislosti s tým, kam sme sa na-
rodili kvôli hriechu pádu prvého
človeka. Večná smrť je večnou pre-
to, lebo nemá koniec. Smrť nie je
koncom života, je ukončením ži-
vota, jeho skončením, či sa nám
to páči, alebo nie. „Prach sa vrá-
ti do zeme, tak ako bol, a duch sa
vráti k Bohu, ktorý ho dal“ (Kaz
12,7). 

Aby sme to pochopili správne,
spomeniem príklad boháča a La-
zára, lebo mnohí hovoria o klinic-
kej smrti, ktorá je veľmi mylná.

V stave klinickej smrti hovorí
každý pekné a dobré, lenže klinic-
ká smrť nie je smrťou, lebo duša
neopúšťa telo. Je to len stav bez
vedomia (kóma), preto nemôže-
me hovoriť o smrti. Boháč sa hneď
dostane na miesto, ktoré mu
prislúcha, a trpí, a Lazár sa tiež
dostáva na miesto, ktoré mu pat-
rí – do Abrahámovho lona. Biblia
nepíše o tom, že by bol tento bo-
háč zlým človekom. Veľmi mylnou
predstavou je aj to, že „dobrí“ ľu-
dia budú všetci v nebi. Klamst-
vom by bolo o komkoľvek tvrdiť,
že je v nebi, ak nemá nový život
v Ježišovi Kristovi.

„Kto verí v Syna, má večný život.
Kto však odmieta Syna, neuzrie

život, ale spočíva na ňom Boží
hnev“ (Jn 3,36). 

Kto vyzná svoje hriechy, získa
ich odpustenie a získa nové rú-
cho prostredníctvom Ježišovej
krvi, ktorou nás On obmyje. Nie
preto, že by si to niekto zaslúžil,
ani nie preto, že by mu to prislú-
chalo, ale preto, že všetko to dos-
távame zadarmo, z milosti. Toto
je obrátenie a znovuzrodenie. 

Mal by si dôvod báť sa smrti,
keby si tam bol mohol byť s Je-
žišom? V nebeskej sláve? Keď si
získal nový život a uveril si, že
On je Božím Synom, ktorý vzal na
seba tvoje hriechy a počas Veľ-

kého piatku ich vyniesol na gol-
gotský kríž. „Ale ako je napísa-
né: Ani oko nevidelo, ani ucho ne-
počulo a čo ani do ľudského srdca
nevstúpilo, to pripravil Boh tým,
čo ho milujú“ (1Kor 2,9). 

Takže v nebi nebudú zbožní ani
dobrí ľudia, ale spasení, tí, ktorí
s vierou prijmú ponúknutú milosť.
Preto neklamme svojich známych
ani svojich blízkych, ale majme
odvahu smelo hovoriť o smrti, veď
ona je súčasťou nášho života. Ne-
zatajujme pravdu pred vážne
chorým človekom, lebo ho mož-
no uchránime pred večnou smr-
ťou. 

Povedzme mu, že ešte má mož-
nosť vyznať svoje hriechy, aby mo-

hol získať odpustenie a
aby mal čas pripraviť sa na
stretnutie. „Nie každý, kto
mi hovorí: Pane, Pane! voj-
de do nebeského kráľovstva,
ale iba ten, kto plní vôľu môj-
ho Otca, ktorý je v nebesiach“
(Mt 7,21). 

Za mŕtvych už netreba dá-
vať slúžiť omše, ani sa za
nich modliť, čo sme si už
natoľko osvojili z iných ná-
boženstiev. 

Reformované náboženstvo
je náboženstvo očistené, veď
naši reformátori bojovali za
to, aby sme ho nepošpinili
modlami, veď Ježiš je Prav-
dou a dodržaním Zákona.
Bohu sa môžeme klaňať v
Duchu a v pravde vtedy,
ak zostaneme verní Jeho
prikázaniam a zákonom a

ak v nás už prebýva Jeho Svätý
Duch. 

Veriaci človek si musí byť istý
o tom, kde prežije posmŕtny ži-
vot – vo večných mukách alebo v
blaženom večnom živote. Ak si
svoj život celým srdcom odovzdal
Ježišovi, ak v tvojich očiach a v
tvojom srdci žiari radosť vykú-
peného človeka, ktorú ti nikto a
nič nemôže vziať, ak nežiješ viac
ty, ale žije v tebe Kristus, nemáš
dôvod báť sa smrti. 

Si na dobrej ceste k nebeské-
mu cieľu!

ibolya Varjassi

Láska, ktorá pozýva k životu
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Reformovaná kresťanská cirkev vy-
sluhuje sviatosť krstu. Svätý krst je pre
nás sviatosť, z ktorej vyplývajú aj ďalšie
milostivé Božie dary. Usilujeme sa niesť
to, čo Ježiš Kristus založil na základe
svojho obetovania sa a zmŕtvychvstania.
V krste sme zviazaní s Kristom, ktorý
Vzkriesený nás pozval do večnej zmlu-
vy. Jej darom je kráľovská hostina na ne-
beskom dvore slávy Božej. Preto Ján
Kalvín uvádza vo Vzdelaní vo viere, že
sviatosť poskytuje svedectvo o Božej mi-
losti. Krst je vonkajším znamením toh-
to milostivého Božieho svedectva. 

Kalvín o krste razantne napísal: „Boh
nám dal krst preto, aby slúžil po prvé:
našej viere v Neho, po druhé: nášmu vyz-
naniu pred ľuďmi“. Takto chápme aj
svoj krst! Opierajme vieru o to, že kedy-
si nás priniesli na krst naši rodičia a
krstní rodičia. Máme tak štyroch rodi-
čov, dvoch vlastných a dvoch krstných.

Oddávna sa hovorilo, že krstní rodičia
v prípade potreby majú nahrádzať vlast-
ného otca a mamu. Krstní rodičia prebe-
rajú na seba tiež zodpovednosť za kres-
ťanskú výchovu detí. V nedávnej minu-
losti krstní rodičia ešte darovali deťom
v predškolskom veku tzv. križmu, dar-
čeky pre deti a tiež aj oblečenie napr. do
kostola. 

Pred ľuďmi vyznávame vieru, že sme
pokrstení. Tým náš život má nebeské
cielenie, ale musíme sa usilovať vyzná-
vať pred ľuďmi vieru úprimnú a čistú. 

„Viera vzhliada k zasľúbeniu, v kto-
rom nám milosrdný Otec ponúka účasť
na svojom Kristovi, aby sme Ním obleče-
ní mali podiel na všetkých Jeho dobro-
deniach.“ V krste sa nám dáva nepred-
staviteľná milosť, účasť na všetkom, čo
hlása evanjelium. Kalvín aj tu pochopil
krst ako oblečenie Božích darov v Kris-

tovi. V krste sa obliekame do výzbroje
Ducha Svätého a podieľame sa na daro-
vanej spáse. Je na našej telesnosti a obo-
pína nás. 

„Krst nám predstavuje meno-
vite dve veci. Najprv očistu,
ktorá sa nám dostáva v Kristovej
krvi, potom umŕtvenie našej
telesnosti, ktoré sa nám dostalo
Jeho smrťou. Pán prikázal svo-
jim, aby sa krstili na odpustenie
hriechov“ (Mt 28,19; Sk 2,38).

Z našich hriechov sme v pravde očis-
tení len Kristovou krvou, ktorú prelial na
Golgote. To má umŕtvovať našu priro-

dzenosť a obnovovať túžbu po odpus-
tení hriechov. Odpustenie hriechov sa
realizuje v Kristovej svätej obeti. Nie je
možné očistiť sa bez Krista! 

Kalvín vo Vzdelaní vo viere publiku-
je: „Svätý Pavol učí (Ef 5,26–27), že cir-
kev je Kristom, svojím ženíchom, posvä-
tená a očistená obmytím vody skrz Slovo
života. Inde (Rím 6,3–11) vykladá, ako
sme pokrstení v smrť Kristovu tým, že
sme v Jeho smrť pochovaní, aby sme v
novote života chodili“. Dozvedáme sa o
úzkom spojení s Kristom, On zomrel za
všetkých. Krstom je naša časná smrť už
smrťou s Kristom, smrťou hriechu. Zo-
mierame hriechu a ožívame Kristovi!
Aký zázrak môžeme krstom dostať!
Zmocnenie nad smrťou, ktorej sa všet-
ci obávame.

Krst vodou podľa Kalvína nezname-
ná očistenie vodou, ale je to pre pozna-

nie nášho očistenia od hriechov v krvi
Kristovej. Stačí kvapka Jeho lásky a sme
čistí naveky. Postačí nebeská rosa a sme
zachránení. Pán Ježiš Kristus je vodou
života, z ktorej denne načierame vo svo-
jej nehodnosti. Reformátor slovom na-
báda na neustále ubezpečovanie sa vo
viere. Sami v sebe musíme viesť vnútor-
ný rozhovor a uisťovať sa, opakovať si
Kristovu záslužnú obeť.

„Podobne slúži krst nášmu
vyznaniu pred ľuďmi. Je zname-
ním, ktorým sa verejne priznáva-
me k tomu, že chceme byť počí-
taní k ľudu Božiemu a slúžiť i
ctiť jedného Boha jedným jedi-
ným náboženstvom spolu so
všetkými veriacimi.“

Krst má poslanie nielen pre jednotliv-
ca, ale tiež buduje Boží ľud. Bez krstu
jedného brata či jednej sestry by sa Boží
ľud nemnožil. Každý pokrstený vo svo-
jom svedeckom živote viery sa stáva v
Kristovi cirkvou. Čiastkou tela, ktoré má
jednu hlavu – Krista. Účinnosť svätého
krstu je väčšia nad naše chápanie. Nie-
kto z pokrstených je horlivý, iný chladný.
Sú ľudia, ktorí krst svojich detí nepot-
rebujú, nevidia v ňom nijaký význam.
Boli ľudia, ktorí pre Krista dali život.
Niektorí rodičia nosievali svoje deti krs-
tiť na fary tajne, aby sa to režim nedoz-
vedel. Boli krstení v našich končinách
aj židia, tak unikli fašistom. Krst mal a
má vždy veľký význam. 

Kalvín pri výklade krstu neopomína
večnú Božiu zmluvu, ktorej účastníkmi
sú deti, pokrstení ľudia. Vysvetľuje, ako
Hospodin prisľúbil, že bude nielen Bo-
hom naším, ale aj Bohom našich potom-
kov. Krst buduje a rozvíja bohaté spolo-
čenstvo s Kristom. Pri krste si uvedom-
me, že vychádza od vzkrieseného Pána,
ktorý je Spasiteľ celého sveta. Vždy sa
poteším, ak mi niektoré dieťa z času na
čas na náboženstve pripomenie: „Pán fa-
rár, Vy ste ma krstili“. Povedia tak veľmi
veľa pre seba, pre ostatných v triede, ale
i pre mňa.

Nestrácajme nikdy detskú vieru, ná-
dej a lásku, veď sme pokrstené Božie
deti!

juraj Gajdošoci

VZDELANIE  VO  VIERE  (XXVI.)
Svätý krst ako sviatosť
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synodaná rada reformovanej
kresťanskej cirkvi na slovensku na
svojom 9. zasadnutí, ktoré sa konalo
6. februára 2016 v rimavskej
sobote, prijala nasledovné 
uznesenia verejného záujmu:

– Jednohlasne schválila rokovací poria-
dok doplnený o nové body rokovania.

– Obsahovo schválila zápisnicu zo 7.
a 8. zasadnutia Synodnej rady.

– S účinnosťou od 15. februára 2016
premiestnila zastupujúceho duchovného
z Nededu za prideleného duchovného do
Reformovaného cirkevného zboru Ko-
márno.

– Synodná rada uznesením č. ZST-
176/2015 požiadala zástupcu biskupa Já-
na Semjana, aby sa postaral o zabezpeče-
nie článkov do Kalvínskych hlasov. O
kvalitu a kvantitu slovenských príspev-
kov sa postarajú seniori 2 slovenských se-
niorátov.  Predsedníctvo synody aj naďa-
lej hľadá dlhodobé riešenie tejto proble-
matiky. Synodná rada referát zástupcu
biskupa Jána Semjana o krokoch, vyko-
naných v záujme zabezpečenia prísunu
článkov do Kalvínskych hlasov brala na
vedomie.

– Synodná rada uznesením č. ZST-
177/2015 požiadala seniorov, aby do 31.
januára 2016 zostavili menný zoznam
tých duchovných, ktorí popri svojej du-
chovenskej práci vykonávajú prácu na-
viac na seniorátnej alebo celocirkevnej
úrovni. Synodná rada na Ministerstve kul-
túry Slovenskej republiky požiada o zme-
nu mzdových skupín podľa funkcií du-
chovných, a poveruje Kanceláriu synody,
aby na základe výkazov o práci naviac,
zostavených seniormi pripravila konkrét-
ny návrh na zmenu.

– Ministerstvo školstva Slovenskej Re-
publiky v liste zo dňa 7. decembra 2015
odpovedalo na návrh novelizácie záko-
na predostretý našou cirkvou. Synodná
rada z odpovede Ministerstva školstva
Slovenskej Republiky na uznesenie Sy-
nody č. ZS-32/2015 berie na vedomie,
že cirkev ako zriaďovateľ má v ojedine-
lých prípadoch možnosť otvoriť triedy
aj s nižším počtom žiakov. Synodná ra-
da poveruje synodnú radkyňu pre všeo-
becné vzdelávanie Enikő Édes, aby pri-
pravila odpoveď našej cirkvi na list Mi-
nisterstva školstva Slovenskej Republiky.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slo-
vensku aj naďalej stojí za podaním sfor-
mulovaným Synodou v uznesení č. ZS-
32/2015. 

– Seniorský úrad Abovsko-turnianske-
ho reformovaného seniorátu v podaní zo

dňa 24. novembra 2015 požiadal Sy-
nodnú radu o udelenie súhlasu k voľbe
duchovného Zsolta Buzu za duchovné-
ho do 1. duchovenskej stanice v Refor-
movanom cirkevnom zbore Rožňava.
Presbyterstvo cirkevného zboru na svo-
jom zasadnutí dňa 15. novembra 2015
duchovného Zsolta Buzu pozvalo, on
pozvanie prijal, dokumenty potrebné k
voľbe duchovného zaslal na seniorský
úrad. Synodná rada súhlasí s voľbou du-
chovného Zsolta Buzu do 1. duchoven-
skej stanice v Reformovanom cirkevnom
zbore Rožňava.

– Seniorský úrad Abovsko-turnianske-
ho reformovaného seniorátu v podaní zo
dňa 24. novembra 2015 požiadal Sy-
nodnú radu o udelenie súhlasu k voľbe
pridelenej duchovnej Aranky Buza, rod.
Bodnár do 2. duchovenskej stanice v Re-
formovanom cirkevnom zbore Rožňava.
Presbyterstvo cirkevného zboru na svo-
jom zasadnutí dňa 15. novembra 2015
duchovnú Aranku Buza, rod. Bodnár
pozvalo, ona pozvanie prijala, dokumen-
ty potrebné k voľbe doručila na senior-
ský úrad. Synodná rada udeľuje súhlas
k voľbe duchovnej Aranky Buza, rod.
Bodnár do 2. duchovenskej stanice v
Reformovanom cirkevnom zbore Rožňa-
va.

– Súhlasila s tým, aby Reformovaný
cirkevný zbor Vojany odpredal svoju časť
urbárskeho lesa, nachádzajúcu sa v ka-
tastri Felsőhalas, s rozlohou 5 ha 72 árov
a 67 metrov štvorcových, ktorú má vo
svojom vlastníctve. Podmienkou súhla-
su Synodnej rady je, aby Reformovaný
cirkevný zbor Vojany za sumu, získanú
z odpredaja, zakúpil nehnuteľnosť. 

– Neželá si riešiť okruh otázok, týka-
júcich sa pohrebu v kostole a zvonenia
na celocirkevnej úrovni.

– Podporná organizácia Gustav-Adolf-
-Werk ponúka našej cirkvi ročne príspe-
vok vo výške 24 000 eur na rôzne inves-
tície. Minimálna podpora je 5000 eur.
Podporený cirkevný zbor musí na danú
investíciu vynaložiť dvojnásobok poskyt-
nutej podpory. Synodný radca Loránt
Rákos vo svojom podaní zo dňa 16. de-
cembra 2015 žiadal Synodnú radu, aby
určila projekty, na základe ktorých chce
požadovať podporu v katalógu projek-
tov na rok 2017. Synodná rada o použití
podpory Gustav-Adolf-Werk na rok 2017
sa rozhodne v elektronickom hlasovaní,
a Synodná rada žiada zástupcu biskupa
Jána Semjana a zástupcu generálneho ku-
rátora Júliusa Kováča, aby do 12. febru-

ára 2016 podali konkrétny návrh na pou-
žitie podpory Gustav-Adolf-Werk na rok
2017.

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu Juraj Brecko s účinnosťou od 18.
decembra 2015 za zastupujúceho duchov-
ného v Reformovanom cirkevnom zbo-
re Sečovce menoval duchovného Miros-
lava Kovaľa.

– Brala na vedomie, že senior Ondav-
sko-hornádskeho reformovaného senio-
rátu Juraj Brecko s účinnosťou od 18.
decembra 2015 za zastupujúceho duchov-
ného v Reformovanom cirkevnom zbo-
re Milhostov menoval duchovného Mi-
roslava Kovaľa.

– Reformovaný cirkevný zbor Malé
Trakany v liste zo dňa 29. decembra 2015
požiadal o odklad zúčtovania podpory zo
stavebného rámca Všeobecného fondu
vo výške 2500 eur, ktorá im bola poskyt-
nutá na rekonštrukciu fary. Túto rekon-
štrukciu dokázal cirkevný zbor v roku
2015 vykonať iba čiastočne. Synodná
rada povoľuje Reformovanému cirkev-
nému zboru Malé Trakany, aby podpo-
ru, ktorá im bola poskytnutá zo staveb-
ného rámca Všeobecného fondu, zúčto-
val do 31. augusta 2016. 

– Reformovaný cirkevný zbor Hucín
v liste zo dňa 29. decembra 2015 požia-
dal o odklad zúčtovania podpory, ktorá
im bola schválená a poskytnutá z rámca
na budovanie cirkvi Všeobecného fondu
vo výške 250 eur, na úhradu nákladov
spojených s tlačou cirkevnozborových
novín pod názvom „Szeretet“ (Láska).
Podporu cirkevný zbor nemohol využiť,
keďže bola doručená na nesprávny účet.
Synodná rada povoľuje Reformované-
mu cirkevnému zboru Hucín, aby pod-
poru, ktorá im bola schválená a poskyt-
nutá z rámca na budovanie cirkvi Vše-
obecného fondu, mohol zúčtovať do 31.
augusta 2016. Ak cirkevný zbor nebude
môcť učiniť zadosť tomuto uzneseniu,
je povinný previesť celú sumu podpory
na účet Všeobecného fondu. 

– Synodný radca Loránt Rákos v liste
zo dňa 4. januára 2016 z poverenia práv-
nej komisie Synody predostrel Synod-
nej rade textový návrh novelizácie Zá-
kona č. 1/2005. Synodná rada textový
návrh novelizácie zákona č. 1/2005 pre-
dostretý právnou komisiou Synody pre-
dostrie Synode. 

– Synodný radca Loránt Rákos v liste
zo dňa 4. januára 2016 predostiera Sy-

(Pokračovanie na str. 6)
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node žiadosť právnej komisie Synody v
súvislosti s novelizáciou Zákona o voľ-
bách. V záujme začatia procesu noveli-
zácie Zákona právna komisia Synody
žiada Synodnú radu, aby stanovila kon-
cepcie v súvislosti s voľbami v cirkvi a
novinky, ktoré by mohli prispieť k ob-
noveniu právnej normy; resp. aby v sú-
vislosti s novelizáciou Zákona vydala
potrebné usmernenia. Synodná rada sa
uznášala o tom, aby koncepciu v súvis-
losti s novelizáciou Volebného zákona
vypracovala právna komisia Synody, du-
chovní členovia Synodnej rady a hlav-
ný synodný radca do dňa 1. septembra
2016.

– Synodný radca Loránt Rákos v liste
zo dňa 4. januára 2016 predostiera Synod-
nej rade návrh právnej komisie Synody
na uznesenie o smerniciach legislatív-
neho procesu. Synodná rada predostrie
návrh uznesenia o smerniciach legisla-
tívneho procesu na schválenie Synode.

– Synodný radca Loránt Rákos v poda-
ní zo dňa 13. januára 2016 predkladá Sy-
nodnej rade na preskúmanie evidenciu
doškoľovania duchovných. V zmysle ods.
(2) § 12 Smernice Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku o doškoľo-
vaní duchovných raz za 3 roky dochádza
k preskúmaniu evidencie účasti duchov-
ných na doškoľovaní. Rok 2016 sa v tom-
to ohľade považuje za rok preskúmania
evidencie. Synodná rada žiada predsed-
níctva seniorátov, aby osobám ducho-
venského charakteru, ktoré počas ostat-
ných 3 rokov neabsolvovali predpísa-
ných 6 povinných doškoľovacích kur-
zov poskytli informácie o ich restoch a
taktiež im pomohli do 31. októbra 2016
ich neúčasť na doškoľovacích kurzoch
nahradiť. 

– Senior Bratislavského reformova-
ného seniorátu Alfréd Somogyi v poda-
ní zo dňa 13. januára 2016 sa na Pred-
sedníctvo synody obrátil s prosbou, aby
– vzhľadom na svoju kompetenciu vy-
dávať právne nariadenia – stanovilo vzor
voličského zoznamu. Predsedníctvo sy-
nody schválilo vzor voličského zozna-
mu, ktorého použitie je od roku 2017
povinné. Voličský zoznam obsahuje nas-
ledujúce údaje: poradové číslo, priez-
visko a krstné meno, poznámka k menu,
rok narodenia, bydlisko (ulica a číslo do-
mu). Vzor voličského zoznamu Kance-
lária synody sprístupní na webovej strán-
ke cirkvi.

– Seniorský úrad Ondavsko-hornád-
skeho reformovaného seniorátu v lis-
te zo dňa 12. januára 2016 a tiež zo dňa

18. januára 2016 požiadal súhlas Synod-
nej rady k voľbe duchovného Miroslava
Kovaľa do Reformovaného cirkevného
zboru Sečovce. Presbyterstvo cirkevné-
ho zboru na svojom zasadnutí dňa 11.
januára 2016 duchovného Miroslava Ko-
vaľa pozvalo, on pozvanie prijal, doku-
menty predpísané k voľbe duchovného
zaslal na seniorský úrad. Synodná rada
k voľbe Miroslava Kovaľa do Reformo-
vaného cirkevného zboru Sečovce dáva
súhlas. 

– Senior Ondavsko-hornádskeho re-
formovaného seniorátu Juraj Brecko v
liste zo dňa 18. januára 2016 sa obrátil
na Synodnú radu so žiadosťou, aby kap-
lánku z Košíc Andreu Korečkovú pre-
miestnil za kaplánku do Reformované-
ho cirkevného zboru Trstené pri Horná-
de, kde slúži zástupca biskupa Ján Sem-
jan (popri Čani, Skároši a Ždani). Keby
sa do Reformovaného cirkevného zboru
Ždaňa dostal samostatný duchovný, me-
novaná kaplánka by sa mohla vrátiť do
Slovenského reformovaného cirkevného
zboru Košice. Synodná rada s účinnosťou
od 15. februára 2016 kaplánku Andreu
Korečkovú premiestňuje za kaplánku do
Reformovaného cirkevného zboru Trste-
né pri Hornáde. Za dozerajúceho du-
chovného určuje zástupcu biskupa Jána
Semjana. 

– Senior Ondavsko-hornádskeho re-
formovaného seniorátu Juraj Brecko v
liste zo dňa 18. januára 2016 navrhuje
Synodnej rade, aby bola suma potrebná
na zakúpenie stravných lístkov pre du-
chovných – nakoľko to nie je umožnené
zo sumy štátneho príspevku –, bola do-
plnená z personálneho rámca Všeobec-
ného fondu. Synodná rada požiada Mi-
nisterstvo kultúry Slovenskej republiky,
aby výška štátneho príspevku pre našu
cirkev bola upravená tak, aby cirkev –
splniac príslušné právne predpisy – bo-
la schopná pre duchovných zabezpečiť
stravné lístky. Synodná rada návrh senio-
ra Juraja Brecka na dotáciu stravných
lístkov z personálneho rámca Všeobec-
ného fondu nepodporuje.

– Mária Brecková sa v liste zo dňa
20. januára 2016 zaujíma o to, či by ju
naša cirkev zamestnala ako misijnú spo-
lupracovníčku v Ondavsko-hornádskom
reformovanom senioráte, keby absolvo-
vala na Univerzite Jánosa Selyeho od-
bor misia, diakonia a sociálna práca.
Duchovná Marianna Sláviková dňa 18.
januára 2016 sa tiež pýtala na možnosť
zamestnania. Synodná rada sa uznáša o

tom, že k absolvovaniu levitskej skúšky
je potrebné katechetické vzdelanie, kto-
ré sa nedá nahradiť absolvovaním zák-
ladného kurzu misiológie, diakonie a so-
ciálnej práce. Synodná rada navrhuje,
aby Mária Brecková získala duchoven-
skú kvalifikáciu, lebo v slovenských se-
niorátoch sú v prvom rade potrební du-
chovní.

– Seniorka Michalovského reformo-
vaného seniorátu Erika Dékányová v lis-
te zo dňa 18. januára 2016 oznámila Sy-
nodnej rade, že s účinnosťou od 19. au-
gusta 2015 za zastupujúcu duchovnú do
Reformovaného cirkevného zboru Záhor
na dobu neurčitú ustanovila duchovnú z
Bežoviec Janette Knežovú. Synodná ra-
da brala to na vedomie.

– Seniorka Michalovského reformo-
vaného seniorátu Erika Dékányová v lis-
te zo dňa 18. januára 2016 oznámila Sy-
nodnej rade, že s účinnosťou od 19. au-
gusta 2015 menovala za zastupujúcu du-
chovnú do Reformovaného cirkevného
zboru Jenkovce duchovnú z Bežoviec
Janette Knežovú. Synodná rada to brala
na vedomie. 

– Seniorka Michalovského reformova-
ného seniorátu Erika Dékányová v liste
zo dňa 18. januára 2016 s účinnosťou od
11. januára 2016 za zastupujúcu duchov-
nú do Reformovaného cirkevného zbo-
ru Pinkovce s účinnosťou na dobu neur-
čitú menovala duchovnú z Bežoviec Ja-
nette Knežovú. Synodná rada to brala na
vedomie.

– Kurátori a presbyteri Reformova-
ného cirkevného zboru Nové Zámky sa
v liste zo dňa 24. januára 2016 obrátili
na Synodnú radu so žiadosťou. Dňa 15.
augusta 2016 duchovný Sándor Nátek
dovŕši 70. rok veku. Kurátori a presby-
teri cirkevného zboru sú si vedomí, že v
zmysle Ústavy našej cirkvi by koncom
mesiaca augusta mal duchovný odísť do
dôchodku a duchovenská stanica refor-
movaného cirkevného zboru sa uprázd-
ni. Vo svojom podaní žiadajú Synodnú
radu, aby duchovného Sándora Náteka
1 uznesením potvrdila v duchovenskej
službe v Reformovanom cirkevnom zbo-
re Nové Zámky na ďalšie 2 roky. Synod-
ná rada konštatuje, že nakoľko nemôže
prijať uznesenie protiviace sa Ústave,
nemôže vyhovieť žiadosti Reformované-
ho cirkevného zboru Nové Zámky vo ve-
ci predĺženia služobnej pôsobnosti du-
chovného Sándora Náteka. 

marec 20166 Kalvínske hlasy

IN
FO

R
M

Á
C

IE Zo  9.  ZASAdnutiA  Synodnej  rAdy



marec 2016 Kalvínske hlasy 7

SP
R
A

V
O

D
A

JSTV
O

V rámci „týždňa modlitieb za jedno-
tu kresťanov“ sa v humennom v gréc-
kokatolíckom chráme 24. januára
uskutočnila už piata spoločná ekume-
nická bohoslužba.

Tohoročnú bohoslužbu pripravili kres-
ťania v Lotyšsku v nádeji, aby sme moh-
li rásť v našom spoločenstve s Pánom Je-
žišom Kristom a našimi bratmi a sestrami,
ktorí túžia po jednote.

Spoločných modlitieb sa zúčastnili ve-
riaci pravoslávnej, rímskokatolíckej, refor-
movanej, evanjelickej a gréckokatolíckej
cirkvi. Zástupcovia jednotlivých cirkví
vstúpili do chrámu nesúc symboly ekumé-
ny: zapálenú sviecu, Bibliu, chlieb a soľ.

Soľ a svetlo sú obrazmi evanjelia z Ježi-
šovej reči na vrchu (Mt 5,13–16). Potom
nasledovali príhovory zástupcov zúčast-
nených cirkví, ktorí čítali z Písma sväté-

ho a prihovorili sa prítomným na prečíta-
né témy. K zúčastneným sa za miestne pro-
testantské zbory prihovoril zástupca kurá-
tora reformovaného zboru Arpád Csontos
na základe Žalm 145,8–9.15–18.

V závere podujatia sa veriaci pomodli-
li modlitbu Pánovu a prijímali od duchov-
ných požehnanie: „Nech tak svieti vaše
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v
nebesiach, teraz i vždycky a na veku ve-
kov“.

Po ukončení ekumenickej bohoslužby
ponúkli gréckokatolícke sestry a bratia
všetkým prítomným chlieb a soľ, ako lo-
tyšský symbol pohostinnosti.

Arpád Csontos

28. februára sa v reformovanom
kostole v Čani uskutočnilo seniorátne
stretnutie rodín. 

Brat farár a zástupca biskupa ján sem-
jan v úvode privítal farára evanjelickej
cirkvi a. v. v Košiciach samuela Linke-
scha s manželkou i ostatných hostí, ktorí
sa zišli na toto stretnutie. Program sa nie-
sol v duchu ukončenia Národného týždňa
manželstva. 

Teda konkrétnejšie blízkosť v manžel-
stve bola témou dňa. Brat farár Linkesch
začal svoj výklad, počnúc od Adama a Evy,
a ďalej slovami, že „opustí muž otca i mat-
ku, aby priľnul k žene“, ktoré sú v Písme.
Je potom na manželoch v ich živote, či sa
k sebe približujú, alebo od seba vzďaľujú.
Samozrejme komunikácia by mala byť ta-
ká, aby sa k sebe približovali. Takže ber-
me to tak, že „blízkosť nie je určitý stav, ale
proces, na ktorom môžeme pracovať.“ Po-
vedal brat farár.

S výkladom pomohla i jeho manželka,
a následne predviedli ukážkou, ako by ko-
munikácia medzi manželmi nemala vyze-
rať. Ide totiž o to, že rodičia, alebo jeden z
nich sú často pracovne vyťažení. Sú to rôz-
ne úlohy, zamestnanie, zabezpečenie detí,

stres. Nemajú, alebo si nedoprajú čas na
seba a to nie je dobré. V takýchto situáciách
potom dochádza k neporozumeniu, k zlej
komunikácii a následne z toho k vzájom-
nému vzďaľovaniu sa od seba, ako bolo na
začiatku spomenuté.

V závere príhovoru brat farár pripome-
nul, že si máme včas budovať vzťahy
medzi sebou a hlavne vzťah medzi nami
a Pánom Bohom. Lebo nevieme, kedy mô-
že nastať nejaká situácia, a vtedy sa to dá

ľahšie riešiť. A nemáme sa pýtať, prečo
sa to stalo, ale čo za tým je, čo nám tým
Pán Boh chce povedať. 

Ešte, aby sme nezabudli, že rodinu tvo-
ria samozrejme aj deti, ktoré tiež prišli na
toto stretnutie. Po zaspievaní úvodnej pies-

ne prešli na faru, kde
sa venovali kreatívne-
mu tvoreniu a hrám,
čo sa im určite páčilo.

Pekné a prínosné
odpoludnie s poďako-
vaním pre všetkých
uzatvorili brat farár
Semjan a sestra fa-
rárka Marianna slá-
viková spoločnými
modlitbami a veršom
na záver. „Ale teraz
takto hovorí Hospo-

din, ktorý ťa stvoril, Jákob, a ten, ktorý ťa
utvoril Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykú-
pil: povolal som ťa tvojím menom: môj si
ty!“ (Iz 43,1).

Tibor Bajus

V nedeľu 28.2.2016 sa vo svätuši, v
peknom miestnom kostole stretli
veriaci na svetový deň modlitieb. 

Podujatie organizoval misijný referát
michalovského seniorátu, ktorý vedie du-
chovný v Blatnej Polianke a vo Svätuši
Peter korpa. Miestny zbor sa príkladne
pripravil na celý program SDM, ktorý na
rok 2016 zostavili kresťanky na Kube.
Hlavnou témou boli Ježišove slová: „Kto

prijíma dieťa, prijíma mňa“. Brat Peter
Korpa predstavil Kubu, miestny život, hos-
podárstvo, charakteristické jedlá, politic-
kú situáciu. 

Nasledovalo čítanie pripraveného mate-
riálu, spev piesní k SDM, modlitby. Zapo-
jené boli nielen sestry zo zboru Svätuš,
ale i deti a mládež z Blatnej Polianky a
Svätuša. Hudobne nás programom sprevá-
dzala kantorka zboru emília Pasteráko-
vá so synom Petrom.  

Výkladom Božieho slova na biblický
text Iz 11,1–10 zhromaždeným poslúžila
sestra farárka Mária Meňkyová. Ježišo-
ve slová na základe Mk 10,13–16 vyložil
brat kaplán samuel knežo. Súčasťou slá-
venia SDM bola zbierka pre kresťanov na
Kube. 

Kostol vo Svätuši sa zaplnil veriacimi,
ktorí mohli sláviť s radosťou Svetový deň
modlitieb. Na záver nášho spoločenstva
domáci pripravili pre všetkých výborné
občerstvenie.

–jg–

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Symbolom pohostinnosti je chlieb a soľ

oslávili týždeň manželstva
V Čani bolo stretnutie rodín

Svetový deň modlitieb vo Svätuši

Zástupca biskupa ján semjan a farár eCAV samuel Linkesch.



Viedenská dohoda. Dňa 8. februára
rokoval biskup László Fazekas s du-
chovným Evanjelikálneho viedenské-
ho kórejského cirkevného zboru Chang
Hwang Youngom a s kurátorom cirkev-
ného zboru. Predmetom ich rokovania
bola podpora misijnej činnosti našej
cirkvi. 

Generálny konvent. V Berekfürdő
sa v dňoch 9–10. februára konalo za-
sadnutie Predsedníctva Generálneho
konventu. Reformovanú kresťanskú cir-
kev na Slovensku zastupoval biskup
László Fazekas a zástupca generálneho
kurátora Ferenc Porubán. Na rokovaní
sa hovorilo o konaní Dňa maďarskej re-
formovanej jednoty (22. mája, Kluj), o
plenárnom zasadnutí Generálneho kon-
ventu (4–6. júla, Košice), o otvorení
školského roku v Karpatskej Kotline
(3. septembra, Varadín). Rokovalo sa o

500. výročí sviatku reformácie a tiež o
vydaní II. Helvétskeho vierovyznania.
Na zasadnutí prijali rozpočet MRC na
rok 2016. Odzneli referáty o činnosti
jednotlivých komisií, medzi iným sme
si prezreli návrh novej liturgie, ktorý
pripravila liturgická komisia. Prezreli
sme si a schválili sme aj žiadosti vzde-
lávacích inštitúcií, ktoré zaslali do Fon-
du Karpatskej Kotliny za účelom pod-
pory. 

slávnosť. Dňa 20. februára v zastú-
pení Vlády Maďarska Zoltán Balog a
v zastúpení Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku biskup László Fa-
zekas podpísali zmluvu o posilnení a
poskytnutí investičných nákladov na-
šim maďarským cirkevným zborom. Na
slávnostnom akte sa zúčastnila Éva Cim-
balmos, rod. Molnár, veľvyslankyňa Ma-
ďarska na Slovensku. 
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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.

redakcia

V dňoch 7.–9. januára sa uskutočnil
biblický výlet pre starších na Borde.
Hoci nám počasie neprialo, lebo sa skôr
podobalo na jeseň, no hmla a mrhole-
nie nás neodradilo. Naše srdcia boli na-
plnené radosťou a očakávaním, s kým sa
tu stretneme. 

Tešili sme sa z každej duše, ktorá sa na
tomto výlete zúčastnila. Bolo nás okolo
30. Témou tohto výletu bola Modlitba
a Boh. Čo nás viedlo k tejto téme? V pr-
vú adventnú nedeľu sa konala presby-
terská konferencia v Bohdanovciach. Je-
den z diskusných príspevkov nás oslo-
vil, aby sme sa modlili za rodiny, zbory
a celú cirkev. 

Všetci vidíme situáciu v našich zbo-
roch. Kostoly sa vyprázdňujú. Kres-
ťanstvo duchovne spí. Potrebujeme ob-
novu nášho duchovného života. Ten sa
uskutoční, ak budeme volať k nášmu
Bohu, aby sa nad nami zmiloval. Potre-
bujeme prosiť o obnovenie, pri ktorom
je život Pána Ježiša znovu vlievaný do
ľudských sŕdc. 

Téma, ktorou sme boli vedení na bib-
lickom stretnutí, nás naplnila. Ďakuje-
me duchovným bratom a sestrám, ktorí
nám poslúžili slovom Božím. Pri štu-
dovaní o modlitbe sme dospeli k tomu,
aké je potrebné a dôležité spoločne sa
modliť (Mt 18,19–20). 

Toto prisľúbenie je dôkazom toho, že
ak sa dohodneme, aj nám Pán dá, o čo
ho budeme prosiť.

Spoločnou modlitbou sme začali už
9.1.2016, keď sme sa vrátili domov. Do-
hodli sme sa, že modlitebným zozna-
mom pre naše spoločné modlitby bude
Sprievodca čitateľa Biblie, ktorý má
každý, kto odoberá Kalvínske hlasy, ale-
bo si ho vyzdvihne na farskom úrade.
Viem, že sa doposiaľ neužíval. 

Bratia a sestry, teraz je príhodný čas!
Teraz otvorme svoje srdcia a v pokání a
pokore skloňme sa pred naším Pánom
a modlime sa! Vykupujme čas, ktorý je
nám daný, lebo dni sú zlé. My, ktorí
sme sa rozhodli modliť za obnovenie,
pozývame aj Vás všetkých, bratia a ses-
try, do tohto modlitebného zápasu. Ur-
čili sme každú sobotu večer od 20.00
do 21.00 hod. 

Tento večerný čas sa spoločne mod-
líme celý modlitebný zoznam od nede-
le do soboty. Poďme a dajme do poriad-
ku svoj život voči nášmu Bohu a so
svojím blížnym, aby hriech nebol mú-
rom medzi nami a naším Bohom! Buď-
me v zbore čestní, ochotní vzdať sa svoj-
ho duchovného súkromia, usmrcovať
svoju pýchu, riskovať aj svoju povesť,
buďme otvorení pred Bohom aj svoji-
mi spoluveriacimi v Kristovi. 

To znamená, že nebudeme o iných
prechovávať žiadne zlé myšlienky, ale
najprv sa budeme u Boha uchádzať o
to, aby nás od nich oslobodil a tam, kde
je to potrebné, uviedol veci a vzťahy
do poriadku. Potom zistíme, že bude-
me mať skutočné spoločenstvo viery
na úplne novej úrovni a naša vzájomná
láska sa tým nezmenší, ale nadovšetko
očakávanie zväčší.         Anna jančová

Výzva
BiBLický výLet

Zoltán Balog v zastúpení Vlády
Maďarska (Fotky: László szarvas)

Biskup László Fazekas


