
 

 

 

 
 

Zmena, 
ktorá je obsiahnutá v Božom pozvaní „odíď zo svojho... a dostaneš 
moje“ je oveľa významnejšia, ako zmena letopočtu. Abrám sa musel 

vzdať vecí, ktoré pre každého veľa znamenajú. Niekedy musíme kvôli 

budúcnosti opustiť minulosť. Až s odstupom času sa ukáže, že to nebola 

naša strata, ale Božie požehnanie. Reagovať na toto Božie pozvanie, 

ktoré k nám ešte živšie znie od Božieho Syna Ježiša Krista – „poď za 
mnou“, znamená vydať sa často na osamotenú cestu. Vedie mimo 

zabehané koľaje našej krajiny, známej kultúry a svojej rodiny. Byť 

človekom poslušnej viery znamená načúvať Božiemu hlasu, ktorý nás 

volá, aby sme pokračovali v ceste, ktorú sme začali včera. Alebo aby 

sme na Jeho pokyn začali niečo nové. Nech je to počas celého nového 

roka cesta v Abrahámových stopách viery za Ježišom Kristom, 

s nádejou večného života a v očakávaní príchodu Božieho kráľovstva. 
Štefan Evin 

Biblický verš pre zbor na rok 2011 
Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, 

keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, 

aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! 

Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. 1Pt 4:11 

Bohoslužby 

2.1. 9:30  Miroslav Haszics  

9.1. 9:30 

 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

16.1. 9:30  Štefan Evin  

23.1. 9:30  Miroslav Haszics 

30.1. 9:30  Miroslav Haszics 
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Aliančný modlitebný týždeň 

Začiatok na všetkých miestach je o 18:00. Nový Tekov v modlitebni ECAV; 
Kalná nad Hronom v modlitebni ECAV; Horná Seč v kultúrnom dome; Dolná 
Seč v modlitebni ECAV; Jur nad Hronom na fare ECAV; M.Ludany u Potockých. 
Zbierku na potreby Evanjelickej aliancie je vhodné urobiť na kaţdom mieste po 
kaţdom stretnutí.  

 

Porada staršovstva 
17.1. pondelok 18:00 

 

Hostitelia 
2.1. 

 

Greksová Alena (HS) 

Prišťáková Oľga (Jur) 

23.1. Henţelová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica 

9.1. Potocká Valéria  

Šalingová Zuzana 

30.1. Bencsová Alţbeta 

Márföldiová Eva 

16.1. Bálintová Eva 

Tomašovská Judita (HS) 

  

 



   3 

Blahoželáme k narodeninám 
Černíková Irena, Nový Tekov, (71) 3.1.  

Brtka Štefan, Ţemliare, (77) 4.1.  

Šimko Ján, Ţeliezovce, (68) 6.1.  

Bálint Ján, Levice, (74) 7.1.  

Henţelová Helena, Dolná Seč,  (77) 8.1.  

Greksa Ondrej, Horná Seč, (77) 10.1.  

Palicz Ondrej, Šamorín, (91) 11.1.  

Magyarová Juliana, Levice,  (70) 20.1.  

Nolč Marcel, Levice, (63) 20.1. 

Moravský Ondrej, Levice, (61) 20.1. 

Tomašovský Ján, Levice, (69) 23.1.  

Cseh  Pavel, Levice, (78) 24.1. 

Kováčová Helena, Levice, (66) 29.1.  

Kušnierik Jozef, Levice, (67) 31.1.   

 

O čom rokovalo staršovstvo v decembri 
Tieto informácie neumiestňujeme na webovú stránku. Sú dostupné 

v tlačenej verzii Infolistu.  

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7,  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Evin Štefan 29. augusta 25,   631 6399; 0908 655 262 

Kazateľ: Haszics Miroslav K.Marxa 18,   0904 695 776 

Vikár: Tolnai Csaba Vajanského 2,  0905 939 548 

Sociálno-diakonická práca: 

Haszicsová Darina 
 
  

Kpt.Nálepku 125,  622 1586 

Domovník S.Chalupku 7,  633 2521 

 

Čísla účtov pre bezhotovostné príspevky na aktivity zboru: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládeţnícke centrum:     1611525951/0200 

Sociálno-diakonická práca:   7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden (Dom seniorov):  7143569001/5600; VS: 3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 
Uzávierka čísla: Vţdy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk
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Udalosti v našom zbore v roku 2010 
 Január 

 Nový rok sme začali spoločným modlitebným stretnutím. 

 Biblický verš pre zbor na rok 2010: 1J 2:15  

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, 

nie je v ňom Otcova láska. 

 Aliančný modlitebný týţdeň. Levická televízia urobila krátku 
reportáţ. 

 Uskutočnilo sa stretnutie s manţelmi – seniormi z Kanady, ktorí 

pracujú ako dobrovoľníci pre Wycliffe. 

 Dvojdňové diskusné stretnutie o ďalšom smerovaní práce 

v Kontakte zorganizovala riaditeľka Mirka Števková, 
moderátorkou bola Oľga Komrsková. 

 Christina Lehmann oznámila, ţe po lete chce odísť do 

Švajčiarska a doplniť si vzdelanie.  

 Narodila sa Janka Kóšová, dcéra Jozefa a Moniky. 

 Krst Ivety Feketeovej v Trnave a Martiny Mandúchovej. 

 Členkami zboru sa stali Helena Valová a Martina Mandúchová. 

 Február 
 Ekumenické modlitebné stretnutie v rímsko-katolíckom kostole 

na sídlisku Rybníky, za účasti CB, ECAV a Ref. cirkvi. Veľmi 

dobré odozvy boli na vystúpenie nášho Gospelového spevokolu 
a slovo brata kazateľa Evina. 

 Staršovstvo pokračovalo v procese hľadania kazateľa na miesto 

brata kazateľa Miroslava Haszicsa.  

 Martin Uhriňák dáva negatívnu odpoveď na pozvanie.  

 Staršovstvo pozýva Josefa Sýkoru z Bratislavy, ktorý tieţ 

dáva negatívnu odpoveď. 
 Staršovstvo uvaţuje o pozvaní Draha Polohu zo Ţiliny. 

 Podpredsedom staršovstva sa stal Gabriel Sirotňák. 

 Prebehla diskusia o moţnostiach a spôsoboch dofinancovania 

projektu Dom Seniorov. 

 Andrej Garaj začína meniť dizajn webovej stránky nášho zboru. 
 Sluţba vo väznici - ţiadny väzeň nemal záujem o stretnutie. 

 Brat kazateľ Evin navštívil dekana RKC Jana Bednára, ktorý mu 

ukázal celý kláštor. Stretnutie prebehlo vo veľmi príjemnej 

atmosfére. O týţdeň neskôr dekan Bednár navštívil brata 

kazateľa Evina, v jeho sprievode si prezrel našu modlitebňu a bol 

prekvapený aj celou prácou, ktorá sa v našom zbore robí.  
 Pohreb Ondreja Naďa z Hornej Seči, 60 r. 

 Krst Adama Prišťáka. 

 Členmi zboru v Trnave sa stali Daniel Kušnierik a Iveta 

Feketeová. 
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 Marec 
 Seminár s Ondrejom Garajom o dôrazoch v učení Cirkvi 

adventistov siedmeho dňa. 
 Boţím slovom jednu nedeľu poslúţil Juraj Kohút z Trnavy. 

 Členské zhromaţdenie, na ktorom bol Jozef Kováč zvolený za 

člena staršovstva na miesto Dušana Fazekaša, ktorý koncom 

roka 2009 odstúpil. 

 Konferencia v Liptovskom Mikuláši o zvestovaní evanjelia 
z biblických príbehov s Davidom Jackmanom. 

 Víkendová návšteva našich seniorov v Zbore CB Bratislava. 

 Pohreb Ondreja Pápaya z Levíc, 69 r.   

 Apríl 
 Kvôli dvom konferenciám sa upratovanie zborového domu 

konalo uţ 10.4. a nie ako tradične 1.5.. 

 Počas programu na Veľký Piatok dve deti odpadli, jedno si 

rozbilo bradu. Vyzeralo to veľmi nepríjemne, vďaka Bohu,  

s minimálnymi následkami. 

 Tradičný výstup na Sitno počas Veľkonočného pondelka sa 
nekonal pre nepriaznivé počasie.  

 Slávnostná nedeľa 11.4. – pripomenuli sme si: 130 rokov od 

vzniku Cirkvi bratskej, 100 rokov od vzniku zboru, 60 rokov  

od pripojenia levického zboru k CB a 25 rokov od dokončenia 

modlitebne. Kazatelia Evin a Haszics pripomenuli jednotlivé 
výročia krátkymi referátmi. Pekná výstava dobových fotografií 

a predmetov trvala aţ do výročnej konferencie CB. 

 Konferencia pracovníkov s deťmi v našom zbore.   

 Naším ţenám poslúţila sestra Ester Krišková na tému 

Emocionálny pohár – ako čistiť svoj ţivot od nánosov minulosti. 

 Staršovstvo pokračovalo v procese hľadania kazateľa na miesto 
brata kazateľa Miroslava Haszicsa.  

 Draho Poloha neprijal pozvanie do LV na pozíciu pracovníka 

pre dorast a mládeţ. 

 Staršovstvo sa rozhodlo osloviť kazateľa Pavla Čecha. 

 Rozhovor s Kurtom Muhlematerom o sluţbe Christiny Lehmann 
a jej ďalších plánoch na štúdium.  

 Do konca apríla sme prvýkrát mohli vyplniť poukazy na 5 % 

z darov, ktoré sme venovali do zboru v predošlom roku. 

 Na prelome apríla a mája sa u nás konala celocirkevná 

konferencia CB. 

 Zomreli: Ján Nagy z Dolnej Seči, 83 r., Tibor Šallai z Levíc 81 r., 
Zuzana Hulvejová z Dolnej Seči, 72 r.   

 Do zboru v Nitre prestúpil Pavol Horáni. 
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 Máj 
 V tomto mesiaci sme si vypočuli nedeľné kázne od Petra 

Grulicha, tajomníka CB ČR a Milana Prišťáka. 
 Spoločné fotografovanie zboru. Do konca mája sa predalo asi 

200 fotografií formátu A4. 

 Pri pamiatke nanebovstúpenia navštívila náš zbor Eva Ujlakyová 

a počas 4 dní prezentovala svoju misionársku sluţbu v Thajsku. 

 Christina Lehmann sa rozhodla zostať v našom zbore ešte jeden 
rok. 

 Brat kazateľ Evin bol pozvaný a zúčastnil sa slávnostnej omše, 

celebrovanej diecéznym biskupom Baláţom pri posviacke novej 

fary a pastoračného centra RKC na sídlisku Rybníky.  

 Riešilo sa financovania projektu Dom Seniorov - Senior Garden. 

 Stretnutie našej besiedky s besiedkou zo Zboru CB v Ţiline. 
 Členmi zboru sa stali Ivana Babincová, Mário Guťan a Štefan 

Bíro. 

 Sobáš Martina Horániho a Kataríny Grančičovej vo Svätom Jure 

 Jún 
 Stretnutie vedúcich domácich modlitebných skupín. 

 Milan Prišťák ukončil sluţbu vedúceho mládeţe. 

 Staršovstvo pokračovalo v procese hľadania kazateľa a nového 

pracovníka pre mládeţ:  

 Pavol Čech neprijal pozvanie za kazateľa zboru.  
 Rozhodnutie osloviť Petra Prištiaka ako kazateľa a Janka 

Verčimáka ako pracovníka pre mládeţ.  

 Boţím slovom jednu nedeľu poslúţil Juraj Kohút z Trnavy. 

 Deň rodiny sa uţ druhý rok neuskutočnil kvôli nepriaznivému 

počasiu. 

 Na návšteve americkí lektori KECY a športovci – futbalisti. 
 Celoslovenské stretnutie seniorov sa konalo pri Vrútkach  

 Sobáš Jozefa Kováča a Tamary Markušovej. 

 Júl 
 Ekumenické bohosluţby v Dolnej Seči, účasť kazateľa Evina. 
 Boţím slovom jednu nedeľu poslúţil Jaroslav Tomašovský 

 Pokrstený bol a členom zboru sa stal Šimon Evin. 

 Pohreb Jána Prišťáka z Jura n/Hronom, 75 r.   

 August 
 Rada CB nás poţiadala o umiestnenie brata Csabu Tolnaia do 

vikariátu v našom zbore, staršovstvo  súhlasilo s vikariátom. 

 Stretnutie staršovstva s tajomníkom Ivanom Markušom (vikariát 

+ obhliadka stavby Senior Garden v Hornej Seči). 

 Rozhovor staršovstva s Jankom Verčimákom z Prešova ohľadne 

moţnej sluţby v našom zbore. 



   7 

 Členkou zboru sa stala Viera Garajová ml.  

 Poţehnanie Janky Kóšovej 

 Sobáš Mateja Bálinta a Martiny Mandúchovej. 

 September 
 Boţím slovom jednu nedeľu poslúţil Ervín Mittelmann. 

 Zuzana Potocká ukončila čiastočný pracovný úväzok pre MDK, 

ostáva iba pre KECY. Christina Lehmann prevzala vedenie MDK, 

jej snahou je vybudovanie podporného tímu. 
 Dyňový večer pre celý zbor  –  vzdanie vďaky a chvály Bohu za 

poţehnanie počas letných aktivít. 

 Stretnutie pre rodičov, učiteľov a pomocníkov nedeľnej besiedky. 

Sestra Natália Luptáková z Bratislavy hovorila na tému: Dvadsať 

princípov pre prácu s deťmi. 

 V Trenčíne je za kazateľa a správcu zboru inštalovaný brat 
Ľudovít Fekete ml. – bývalý člen nášho zboru. 

 Týţdňový pobyt seniorov vo Vyhniach.    

 V Dolnej Seči bola porada o ďalšom vyuţívaní modlitebne. 

 Stretnutie rodičov detí MDK s vedúcimi. 

 Ekumenické bohosluţby v H.Seči, slúţil brat kazateľ Haszics. 
 Brat kazateľ Evin a traja bratia starší (Števko, Šajben, Sirotňák) 

navštívili stanicu v Trnave. Rozhovor so ţiadateľmi o členstvo, 

účasť na bohosluţbách a na členskom zhromaţdení (potreba 

riešiť situáciu po odchode amerických misionárov v lete 2011). 

Odchádzali povzbudení výsledkami práce i atmosférou na tejto 

stanici.  
 Členmi zboru na stanici v Trnave sa stali Oksana Lukomska 

a Mykola Biloshytsky. 

 Október 
 Boţím slovom na slávnosti ďakovania poslúţil brat predseda CB 

Ján Henţel. Po spoločnom obede sa popoludní konalo zborové 

diskusné fórum, ktoré bolo otvorené aj pre návštevníkov zboru. 

 SNeCh spolu s kazateľom Evinom slúţili v Michalovciach.  

 V MC Kontakt prebehla evanjelizácia pre mladých Jesus House 

Local, kázal Ervín Mittelmann. 
 Narodil sa Andrej Kováč, syn Milana a Evy. 

 Do Zboru CB v Bratislave prestúpil brat Martin Horáni. 

 November 
 Návšteva brata Karla Fojtíka, bývalého tajomníka Rady CB v ČR.  

V nedeľu poslúţil výkladom Boţieho slova. Spolu sme hľadali 
podporu pre čerpanie pôţičky zo slovenského a českého 

Waderovho fondu. Navštívil MC Kontakt, Senior Garden 

a v nedeľu mal stretnutie so seniormi.  

 Kázal u nás brat kazateľ Slavomír Poloha. 
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 Stretnutie so Spevníkovou pracovnou skupinou o novom 

spevníku. 

 Ďalšie stretnutie rodičov detí MDK s vedúcimi. 

 Zomrela Júlia Šimková z Mýtnych Ludán, 88 r. 

 December 
 Dni duchovnej obnovy, so sluţbou brata kazateľa Gabriela 

Gajdoša zo Ţiaru nad Hronom 
 Vianočný koncert ZUŠ. 

 Zomrel József Szögeczki z Maďarska, 83 r. 

 Peter a Eva Praţenicovi sa presťahovali do Bratislavy a prestúpili 

do zboru BJB.  
Gabriel Sirotňák a Štefan Evin 

 

Ako vznikli označenia niektorých kresťanských 

cirkví a hnutí - dokončenie 

D. Evanjelikalizmus, evanjelikálne hnutie, evanjelikál (ang. 
evangelical) 

Pojem evanjelikalizmus označuje nadkonfesijné a medzinárodné hnutie, 

vyrastajúce z vlny prebudeneckých a duchovno-obrodných, 
pietistických prúdov protestantizmu v rokoch 1730-1850. 

Názov obsahuje odvolávanie sa na kľúčové východisko a kritérium ţivej 

viery a zboţného ţivota, ktorým je biblické evanjelium Ježiša Krista. 

Súčasné evanjelikálne hnutie sa sústreďuje okolo štyroch princípov 

(hlavných dôrazov, znakov): 

 Konečná autorita a postačiteľnosť Písma svätého  

 Jedinečné vykúpenie Kristovou smrťou na kríţi (zástupné 
odpykanie nášho údelu, zmierenie s Bohom) 

 Potreba znovuzrodenia (osobného obrátenia k Pánovi Jeţišovi 
ako Spasiteľovi/Záchrancovi a Pánovi/ţivotnej autorite) 

 Nevyhnutnosť a naliehavosť evanjelizácie 

Všetky ďalšie dôrazy sa pokladajú za doplnkové a istá miera plurality sa 

v nich povaţuje za prípustnú. Modernú podobu evanjelikálneho hnutia 

charakterizujú tieto rysy: 

1. Je naddenominačné (nadkonfesijné) – nie je viazané na jedinú 

konkrétnu denomináciu (cirkev) a samo tieţ ţiadnu denomináciu 
netvorí. (Hoci mnohé konkrétne cirkvi/spoločenstvá si do názvu 
dávajú slovo evanjelikálny.) Preto môţeme hovoriť o 

„anglikánskych evanjelikáloch“, „presbyteriálnych 
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evanjelikáloch“, „metodistických evanjelikáloch“, alebo dokonca 

o „evanjelikáloch katolíckych“. 

2. Nemá výraznú ekleziológiu (teologickú náuku o praktickom 

fungovaní cirkvi a o ţivote veriacich v cirkevnom spoločenstve). 
Ale stalo sa jedným zo smerov vo vnútri mnohých veľkých 

denominácií. 

3. Evanjelikálne hnutie má ekumenický charakter. Medzi 

evanjelikálmi panuje vzájomná náklonnosť bez ohľadu na ich 

konfesijnú príslušnosť, prameniaca z oddanosti spoločným 

princípom. Nechcú prijať ţiadnu ekleziológiu za normatívnu 
(teda len za jedinú správnu a záväznú), ale váţia si tie 

ekleziológie, ktoré sú pevne zakotvené v Novej Zmluve 

a v kresťanskej tradícii. Sporné otázky cirkevných poriadkov 

a spravovania cirkvi povaţujú za druhoradé. 

4. Evanjelikálne hnutie sa rozvinulo v anglicky hovoriacich 

krajinách – to znamená, ţe o jeho rozvoj a organizáciu sa 
zaslúţili hlavne osobnosti z Británie a Spojených štátov. 

Výrazným predstaviteľom európskeho evanjelikalizmu je John Stott 

(*1921). Je autorom vynikajúcich výkladov Písma, komentárov a 

článkov. Stručnú a uţitočnú prezentáciu evanjelikálnych princípov 
kresťanského ţivota nájdeme v jeho knihe Základy kresťanstva (Basic 
Christianity). 

Štefan Evin 

 

Pravá duchovnosť – pokračovanie 

Prostredníctvom biblického textu o udalosti na Vrchu premenenia sme 
sa ocitli tvárou v tvár nadprirodzenému svetu. Spoznali sme, ţe tento 

nadprirodzený svet nie je taký vzdialený, ako sa nám zdá. Práve naopak. 

Nasledujúci deň zišiel Jeţiš so svojimi učeníkmi z vrchu a vstúpil do 

beţného kaţdodenného ţivota. Normálny sled udalostí sa teda počas ich 

pobytu na vrchu nezastavil. Toto je dokonalý príklad vzájomného vzťahu 

medzi tým, čo je dočasné, a tým, čo je večné.  

Biblia prináša obraz kresťanov, ktorí stoja tvárou v tvár 

nadprirodzenému svetu. Ako Kristova nevesta sú spojení so svojim 

ţeníchom, aby On, ukriţovaný, vzkriesený a oslávený mohol 

prostredníctvom ich ţivotov doniesť ovocie. Napriek tomu mám pocit, ţe 

mnohí ľudia často povaţujú spomenutý obraz za dosť exotický 
a prekvapivý. Biblia je jednoznačná v tom, ţe ţijeme v realite 

nadprirodzeného vesmíru. Ak však túto realitu spochybníme, tá úţasná 

skutočnosť, ţe Kristus ako ţeních cez nás prináša ovocie, sa rozpadáva 

a z kresťanstva sa stáva iba akási psychologická a sociologická 

pomôcka.  
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Skutočným biblickým kresťanom je taký človek, ktorý v tomto 

nadprirodzenom svete svoju vieru praktizuje. Podľa biblického názoru 

má realita dve časti: prirodzený svet – ten, ktorý vidíme beţne, 

a nadprirodzený svet. Z biblického hľadiska totiţ to nadprirodzené nie je 
o nič viac nezvyčajné, neţ to, čo nazývame prirodzeným. Jediným 

dôvodom na nazývanie tejto časti reality nadprirodzenou je to, ţe ju 

zvyčajne nevidíme. 

Môţeme to ilustrovať pomocou dvoch stoličiek. Ľudia, ktorí na nich 

sedia, sa pozerajú na svet dvoma odlišnými spôsobmi. Kaţdý z nás sedí 
v kaţdom momente svojho ţivota buď na jednej alebo na druhej 

stoličke. Prvý človek sedí a díva sa na úplnú realitu vesmíru, teda na 

viditeľnú aj zvyčajne neviditeľnú časť a na tomto základe vníma pravdu. 

Človek, ktorý vraví: „Ja sedím na tejto stoličke“ je kresťan. Človek, ktorý 

sedí na druhej stoličke je neveriaci. Vidí iba prirodzenú časť vesmíru 

a pravdu interpretuje na tomto pozadí. Uvedomme si, ţe oba tieto 
názory nemôţu byť pravdivé súčasne.  

Ak však chceme byť pravými biblickými kresťanmi, musí nám byť jasné, 

ţe iba súhlasiť s tým, ţe vesmír má dve časti, nestačí. Ţiť skutočný 
kresťanský ţivot znamená ţiť v týchto dvoch častiach reality: 

v nadprirodzenej a prirodzenej časti. Niet pochýb, ţe kresťania môţu byť 

tak nasiaknutí myslením doby, ţe väčšinu svojho ţivota preţijú tak, ako 
by nadprirodzené neexistovalo. Dokonca si myslím, ţe to do istej miery 

platí o kaţdom z nás. To nadprirodzené sa nedotýka kresťana iba pri 

jeho znovuzrodení, pri smrti alebo pri druhom príchode Pána Jeţiša. 

Medzi týmito udalosťami nezostáva veriaci človek osamotený v tomto 

prirodzenom svete. Ako však nazveme seba, keď sedíme na prvej 
stoličke, no ţijeme tak, ako by nič nadprirodzené neexistovalo? Nemali 

by sme takýto postoj nazvať „nevierou“? „Neviera“ predstavuje postoj 

kresťana, ktorý neţije vo svetle nadprirodzeného. Je skutočnosťou, ţe 

kresťanstvo sa pre mnohých ľudí stáva jednoducho „dobrou filozofiou“. 

Ja sám som presvedčený, ţe kresťanstvo je dobrou filozofiou. Ale - 

kresťanstvo je niečo viac ako len dobrá filozofia. Biblia nehovorí iba 
v abstraktných pojmoch, nerozpráva iba o náboţenských ideách, ktoré 

sú nám v podstate vzdialené.  Hovorí o človeku ako o niekom nesmierne 

vzácnom. A keďţe kaţdý človek je jednotlivcom, hovorí o kaţdom z nás 

osobitne. Okrem iného nám Biblia dáva praktické rady, ako v tomto 

skutočnom svete ţiť.  

Ako som uţ povedal, buď sedíme na jednej alebo na druhej stoličke. 

Ţiaľ, kresťania sa aţ príliš často medzi týmito stoličkami zmietajú. Raz 

sedia na stoličke viery, inokedy na stoličke neviery. Len čo prijmeme 

Jeţiša Krista ako svojho Spasiteľa, sme zachránení, pretoţe na základe 

jeho zavŕšeného diela spočívame v jeho rukách. Boh sa k nám však 

i naďalej správa ako k ľuďom. Nie sme ani stroje ani kovové figúrky. 
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Preto i napriek tomu, ţe sme kresťanmi, dokáţeme striedať jednu 

stoličku s druhou. Ak sa však snaţím ţiť kresťanský ţivot, a pritom 

sedím na stoličke neviery, platia o mne nasledujúce fakty:  

Po prvé – to čo robím, je telesné. Bez ohľadu na to, aké aktivity 
vykonávam, koľko hluku narobím okolo získavania duší alebo nejakých 

netradičných (exotických) vecí, vţdy je to telesné. Prečo? Lebo seba, 

obyčajné stvorenie, som postavil do centra vesmíru. 

Po druhé – ak sedíme na stoličke neviery, ale snaţíme sa ţiť kresťanský 

ţivot, nie sme v kresťanskom ţivote naplno zainteresovaní. V podstate 
sa na kresťanov v pravom slova zmysle iba hráme. Kým počas vojny 

starší bratia bojovali na fronte, ich mladší bratia sa doma hrali na 

vojakov. Správali sa síce trochu ako vojaci, s ozajstným bojom však 

nemali nijaký kontakt a nedokázali ho ovplyvniť. Skutočný boj predsa 

nie je proti telu a krvi, naopak, prebieha „v nebesiach“. Takého boja sa 

nemôţeme zúčastniť v tele. 

Po tretie – ak sedíme na stoličke neviery, Boh si nebude váţiť naše 

zbrane, pretoţe tie mu neprinesú ani úctu ani slávu. Práve naopak, 

takéto zbrane ho o jeho úctu a slávu okrádajú. Boţie dielo vykonávané 

ľudskými silami prestáva byť Boţím dielom. Niečo sa moţno deje, ale nie 

je to Boţie dielo. 

Ak ku skutočnému boju dochádza kdesi „v nebesiach“, nie je potom 

naša účasť na ňom viac-menej nepodstatná? S touto otázkou súvisí 

jeden z Pavlových výrokov: „Lebo tak sa mi zdá, ţe nám apoštolom určil 

Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali 

divadlom svetu, anjelom i ľuďom“ (1Kor 4:9). Pavol tu vlastne hovorí, ţe 

nadprirodzený svet nie je od nás vzdialený a ţe hoci skutočný boj 
prebieha v nebesiach, naša účasť na ňom nie je nepodstatná, pretoţe 

nás sleduje neviditeľný svet.  

Odpoveďou na otázku „ako“ je moc ukriţovaného a vzkrieseného Krista 

cez pôsobenie Svätého Ducha, ktorý v nás prebýva prostredníctvom 

viery. To mi otvára dvere k tomu, aby som mohol preţívať v tomto 
prítomnom ţivote realitu nadprirodzeného sveta. 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri, 2004,strana 94-104 

 
 


