
 

 

 

 

 

 

Vzdialenosti  
sa skracujú vďaka rýchlej doprave (aj keď nemáme radi semafóry 

a kolóny - ale už nepoužívame kone). Lacné cestovanie umožňuje dostať 

sa do rôznych miest na zemi (aj keď to stále niečo stojí - no za 

šífkartu netreba dať majetok). Obrazovkou a mobilom máme okamžite 

prístup k informáciám bez nutnosti kupovať encyklopédie (aj keď 

nemáme vždy istotu o dôveryhodnosti týchto zdrojov - ale môžeme si 

vyberať). Toto a desiatky iných moderných možnosti vytvárajú kultúru, 

ktorá ako stúpajúca voda odnáša kus po kuse obrazy z brehov našich 

spomienok. Niekde ako nepodmytá skala ostávajú zvyky a tradície. 

Aspoň na pár hodín chcú prepojiť minulosť a prítomnosť. Niekde - 

a v cirkvi možno ešte citlivejšie - sa minulosť a tradícia stretáva 

s prítomnosťou a životom neustále. Je dobré vedieť, že aj to, čo je 

dnes tradíciou, bolo kedysi novotou. Že symboly zvykov ukazovali 

k niečomu podstatnému. Treba sa pýtať, či aj k pravdivému a 

dôležitému. Aby sme nemali v ruke nefunkčnú navigáciu; aby sme úctivý 

pohľad aj na užitočnú smerovú tabuľu nepovažovali za samotný cieľ. 

Formalita, rituál, obrad, zvyk, tradícia môžu ľahko získať prevahu nad   
Dokončenie na poslednej strane  

 

Bohoslužby 

4.9. 9:30  Štefan Evin  

11.9. 9:30  Miroslav Haszics  

VEČERA PÁNOVA 

18.9. 9:30  Csaba Tolnai  

25.9. 9:30  Štefan Evin 
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Sobáš 
10.9. sobota  15:30  Mário Guťan & Ivana Babincová 

 

Ekumenické bohoslužby 
25.9. Horná Seč 

 

Modlitebné stretnutia v stredu 
 

 
Levice 
19:00 

Horná Seč 
19:00 

Dolná Seč 
19:00 

M.Ludany 
19:00 

N. Tekov 
19:00 

7.9. J. Prištiak  M. Haszics  G. Sirotňák  

14.9. J. Henžel  Š. Evin  V. Suchanský 

21.9. J. Šajben Š.Suchanský  M. Machajdík  

28.9. R. Števko  J.Tomašovský  Cs.Tolnai 

 

Porada staršovstva 
12.9. pondelok 18:00 

26.9. pondelok 18:00 

 

Pobyt seniorov 
5.9.-10.9. Vyhne 

 

Konferencia mládeže CB 
14.9.-18.9. Žilina 

 

Hostitelia 
4.9. 

 
Garajová Viera 
Boldišová Milica 

18.9. Tomašovská Elena 
Márföldiová Jana 

11.9. Kušnieriková Alžbeta  

Lányiová Alžbeta 

25.9. Pokoraczká Dana (HS) 

Machajdíková Emília (HS) 
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Oznam 

Prosíme tie sestry, ktoré doteraz slúžili podávaním nedeľných obedov 
pre hostí zboru a nemôžu v tejto službe pokračovať na budúci rok, alebo 

naopak sa chcú do tejto služby zapojiť, aby to oznámili do kancelárie 

zboru do 2. októbra. 

 

Blahoželáme k narodeninám 
Šallaiová Zuzana, Levice, (81) 1.9.  

Csehová Juliana, Levice, (74) 1.9.  

Marföldi Ondrej, Dolná Seč, (90) 3.9.  

Mátrayová Helena, Levice, (62) 3.9. 

Gulyásová Helena, Dolná Seč, (78) 4.9.  

Garajová Alžbeta, Levice, (92) 7.9.  

Bíroová Mária, Starý Hrádok, (70) 7.9.  

Potocká Alžbeta, Mýtne Ludany, (82) 10.9.  

Wink Ladislav, Levice, (66) 14.9. 

Guťan Michal, Horná Seč, (89) 16.9.  

Kohútová Mária, Levice, (60) 18.9. 

Fabianová Helena, Levice, (72) 19.9. 

Guťanová Helena, Levice, (69) 22.9.  

Tomašovský Michal, Levice, (61) 23.9. 

Guťanová Alžbeta, Levice, (63) 27.9. 

Laczkovská Helena, Horná Seč, (77) 28.9. 

 
 

Stojí za úvahu: 

Na často používaný prístup, že „účel svätí prostriedky“ 
existuje však pravdivá odpoveď: „Nesvätí, lebo niektoré 

prostriedky znesvätia aj ten najposvätnejší účel.“ 
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skutočným duchovným životom. Ježiš vyčítavo upozorňuje ritualistov, že 

kvôli zachovaniu košatých tradícií, opustili Božie slovo a zrušili jeho 

vplyv na seba aj na druhých a nahradili ho svojim vplyvom. 

Tento varovný koniec má často nadšený začiatok: Najprv sa niečo pridá 

k Písmu ako užitočný, praktický, moderný doplnok. Málokto si všimne, 

že je to kultúrne podmienená alebo dočasná aplikácia Písma. Druhým 

krokom je priznanie rovnakej autority tomuto doplnku ako Písmu. 

Nasleduje povýšenie našej praxe nad Písmo, do prvoradej pozície. Tým 

je zdegradované Písmo a dodržiavanie tradície je dôležitejšie ako živé 

Slovo. V takom stave bola všeobecná zbožnosť veriacich, keď bol Ježiš  

na zemi. A v tomto smere sa stretol s vášnivým odporom. S čím sa 

stretáva dnes - a nie len 15.septembra? 
Štefan Evin  

 

* * * 

Ďakujeme všetkým vedúcim, členom tímov a podporovateľom, 

ktorí slúžili svojimi darmi, životom, láskou a svedectvom počas 

celého leta. Ďakujeme Pánu Bohu za vás, že vás máme. 

* * * 

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 

Vikár: Tolnai Csaba Vajanského 2  0905 939 548 

Domovník S.Chalupku 7  633 2521 

 
Čísla účtov pre bezhotovostné príspevky na aktivity zboru: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

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

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk
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Modlitba k Bohu v chorobe 
Pane, neprosím ťa o zdravie, ani o nemoc, o život ani o smrť. 
Ale prosím o to, aby si použil moje zdravie aj moju nemoc, môj život 
aj moju smrť ku svojej sláve, k môjmu spaseniu a na úžitok 
spoločenstva tvojich svätých, medzi ktorých by som z tvojej milosti 
chcel patriť. 

Ty jediný vieš, čo mi je na dobré, ty si zvrchovaný Pán; rob to, čo ty 
chceš. Dávaj, alebo ber, len spôsob, aby sa moja vôľa stotožnila 
s tvojou. Viem iba jedno: že je pre mňa dobré, keď ťa nasledujem 
a že je pre mňa zlé, keď ťa urážam. 

Neviem, čo je pre mňa potrebnejšie, zdravie či nemoc, bohatstvo či 
chudoba, a tak je to so všetkými vecami tohto sveta. To rozhodnúť 

presahuje silu ľudskú aj anjelskú a je to skryté v tajomstve tvojej 
prozreteľnosti; tú chcem vzývať a nie zdôvodňovať. 

Blaise Pascal, francúzsky filozof, matematik, fyzik a prozaik (1623-1662) 
Z knihy Štěpán Rucki, Je někdo z vás němocen? str. 150 

 

Pravá duchovnosť – pokračovanie 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa už zaoberali paralelou medzi 

ospravedlnením a posvätením, t.j. medzi tým ako sa stávame kresťanmi 

a samotným kresťanským životom. Prvým krokom k ospravedlneniu je 

uznanie, že sme hriešni, že Boh má právo hnevať sa na nás a že my 

sami sa nedokážeme zachrániť. Prvým krokom v praxi skutočného 
kresťanského života je uznanie, že nedokážeme žiť pravý kresťanský 

život z vlastných síl a z vlastnej dobroty. Prvý krok pri obnove vzťahu 

s Bohom, po tom, čo sme opäť zhrešili, je v tej istej línii. Musíme uznať, 

že náš konkrétny hriech je naozaj hriechom. Ale v žiadnej z týchto troch 

situácií nestačí iba prvý krok. Musíme ešte vystrieť ruky viery a prijať 
potrebný Boží dar. Jedine obeť Pána Ježiša môže zmyť hriech, ktorého 

sa ako kresťania dopustíme. Svoj hriech musíme s vierou v Ježišovo 

očistenie a odpustenie položiť pred Boha a pod Kristovu obeť. To 

znamená, že sa od nás opäť očakáva postoj aktívnej pasivity: 

Nedokážeme to sami, zároveň však nie sme ani kusmi dreva či nejakými 

skalami. Boh nás stvoril na svoj obraz a na základe toho s nami jedná. 

V otázke ospravedlnenia, posvätenia aj pri obnove vzťahu s Bohom 
všetko závisí od toho, či Kristova obeť má význam pre nás súčasný život. 

Ak sa na to spoliehame a na základe tejto skutočnosti riešime svoje 

konkrétne hriechy, v našich životoch dochádza k obnove. S jasným 

vedomím musíme žiť a konať na základe významu Kristovho diela pre 

náš každodenný život. Skutočným základom však zostáva historické 
dokonané a dokonalé Kristovo dielo. 
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Nijaký hriech v našom živote nie je taký obrovský, že by sa kvôli nemu 

naše spoločenstvo s Bohom nemohlo obnoviť. Ak svoj konkrétny hriech 

prinesieme ku Kristovi, je dobré vyznať: „Ďakujem ti za tvoje dokonalé 

dielo.“ Nie je to absolútne nevyhnutné pre obnovu vzťahu. Ale takéto 
vedomé poďakovanie (aktívna pasivita) prináša do nášho vnútra 

uistenie o odpustení a pokoj. Ak veríme Bohu a ak veríme tomu, čo nás 

naučil o dostatočnosti Kristovho diela pre duchovnú obnovu, môžeme 

opäť nadobudnúť istotu bez ohľadu na to, aká čierna bola škvrna nášho 

hriechu. V tomto spočíva realita slobody od nášho svedomia. 

K nášmu spaseniu patrí aj záchrana z pút nášho svedomia. Je to 

prirodzené a správne, že keď sa staneme kresťanmi, naše svedomie 

začne byť citlivejšie ako kedykoľvek predtým. Takto pri nás pôsobí Svätý 

Duch. Mať citlivé svedomie však neznamená, že nás má naše svedomie 

rok čo rok obviňovať z hriechov, ktoré sú už minulosťou. Čo bolo 

odhalené, pomenované a prinesené pred Krista, netreba sa obávať, že 
bude prekážkou v našom vzťahu s Bohom. To by bolo neúctivé voči 

dokonanému dielu Pána Ježiša a v podstate by to znamenalo, že 

pochybujeme o tom, čo pre nás urobil. 

Je možné, že aj po obnove nášho vzťahu s Bohom (po pokání) budeme 

musieť pykať za svoje hriechy v súvislosti so štátnymi zákonmi alebo 
riešiť nápravu vzťahov a odškodnenie jednotlivcov, ktorým sme ublížili. 

Toto je nevyhnutná súčasť dôsledkov hriechu a neskôr o tom ešte 

budeme hovoriť.  

Keď vedome poďakujeme Bohu za jeho zavŕšené dielo, naše svedomie by 

sa malo upokojiť. 

Ja sám sa na svoje svedomie pozerám ako na veľkého čierneho psa 
s obrovskými labami, ktorý na mňa skáče, chce ma zašpiniť blatom 

a zožrať. Keď však na mňa skočí po tom, ako som svoj konkrétny hriech 

vyriešil na základe Kristovho dokonaného diela, mojou úlohou je obrátiť 

sa k tomu psovi a rázne mu prikázať: „Ľahni! Ticho!“ Som očistený 

a pripravený opäť žiť skutočný kresťanský život a byť znova použitý 
Svätým Duchom v duchovnom zápase. Kým nie som očistený, nie som 

pripravený. Hneď však, ako ma Kristova krv (teda jeho obeť) očistí, 

Svätý Duch si ma môže použiť. 

Kresťania skúšajú rozličné extrémy, aby sa čo len dotkli reality 

duchovného života, no Biblia nám realitu kresťanstva vykresľuje takto: 

„Dietky moje, toto vám píšem na to, aby nehrešili.“ Výzvou pre 
kresťanov je, samozrejme, nehrešiť. „Ale ak niekto zhreší (vrátane 

apoštola Jána, ktorý ani seba nevyníma z tejto kategórie), máme u Otca 

obhajcu - Ježiša Krista, spravodlivého“ (1Jánov 2:1). Pre mňa osobne je 

toto realitou duchovného života. 

Francis Schaeffer, Pravá duchovnosť, Porta libri 2004, str. 136-141 
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Ak nebudete ako deti... 
Mnohokrát som počula rôzne výklady, názory, kázne na tento výrok 
Pána Ježiša – kým nebudete ako deti, nevojdete do nebeského 
kráľovstva. Rozoberáme vlastnosti detí, schopnosť odpustiť a ďalej sa 

hrať, vedieť sa hneď skamarátiť, byť úprimným, veriť detskou vierou... 

Na konci minulého školského roka som žasla a zaznelo v mojom vnútri 
– ak nebudete ako deti! 

Bola posledná besiedka v školskom roku a  chcela som vedieť, či si deti 

niečo pamätajú z toho, čo sme ich učili. Opýtala som sa ich, či by si 
vedeli spomenúť na niektoré príbehy, ktoré sme sa učili od februára t.j. 

v druhom polroku školského roka. A bola som prekvapená. Deti – prváci 

a druháci, ktoré sme učili, spoločnými „silami“ vedeli vymenovať všetky 

úlohy. Niektoré úplne podrobne. Zostala som zahanbená. Nedúfala som, 

že si budú niečo pamätať, pretože, až na niektoré výnimky, prichádzali 

veľmi nepravidelne. Ale som sa aj zamyslela. Čo tak oteckovia, 
mamičky, staré mamy, starí otcovia a ďalší dospelí, keby nás poprosil 

brat kazateľ, aby sme vymenovali hlavné myšlienky kázní, ktoré odzneli 

za uplynulých päť mesiacov, vedeli by sme? Nemuseli by sme sa hanbiť? 

Poviete – veď sú to deti. Áno, ale aj oni majú svoje starosti, musia 

spracovať množstvo informácií a predsa si pamätali. 

Chcem vás učiteľky a učitelia, ktorí učíte naše deti, povzbudiť na 

začiatku školského roka touto skúsenosťou. Vedzte, že deti si pamätajú 

aj keď sa nám v danú chvíľu ani nezdá, že sa voľačo naučili. Tiež chcem 

povzbudiť všetky deti, aby ešte s väčšou usilovnosťou navštevovali svoje 

skupiny a vedeli aj v tomto školskom roku si čo najviac zapamätať 

o Božej láske, o Pánovi Ježišovi, ktorý aj za nich zomrel a chce s nimi 
kráčať. 

A my všetci ostatní buďme ako deti, pamätajme si čo nás Boh chce 

z nedele na nedeľu učiť. 
Mária Kohútová 

 

 

Veľký detský letný pobyt CB Pribylina 2011 
Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie 
kráľovstvo. ... Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nevojde doň. 
(Marek 10:14-15) 

Na tohtoročnom Veľkom detskom pobyte CB v Pribyline som sa 

zúčastnil aj ja s manželkou a našim vnukom Dankom. Boli sme tam 

najstarší. Pri tom veľkom počte zúčastnených sme sa tak však necítili. 
Boli sme súčasťou toho, čo deti prežívali. 
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Každý má svoj životný príbeh - bolo hlavnou myšlienkou tábora. 

Preberali sa biblické postavy ako apoštol Pavel, Daniel, Rachab a Noach. 

Na večernej téme o Noachovi, bola daná výzva: „Nechceš aj ty vstúpiť do 

korábu záchrany, ktorým je Ježiš Kristus a pridať sa k ostatným ľuďom 
v korábe?“ A tak pri večernom tábore Duch svätý pracoval v srdciach 

detí, mnohí z nich sa modlili a ďakovali za záchranu. A to je záväzok pre 

rodičov, aby zapálené svetielko, zasiate semeno Božieho slova mohlo 

ďalej rásť. 

Keď Pán Ježiš bral deti do náručia a požehnával ich, vedel aké majú deti 
vlastnosti, že sú úprimné, uveria slovám, ktoré im hovoríme. Pán Boh 

chce, aby sme aj my boli ako deti a tak vošli do Božieho kráľovstva. 

Vďaka Pánu, že počas celého pobytu sa nikomu nič vážne nestalo. 

Chcem poďakovať celému tímu, ktorí pripravovali program a boli 

ochotní tomu venovať svoj čas a sily. 
Štefan Kováč 

 

Z horiaceho Londýna 

 

„Bola som už skritizovaná za svoj názor, no aj tak si myslím, že 

za nedávne udalosti môžu tri príčiny: absolútne zlyhanie úlohy 

rodiča, rap a gangová kultúra“. Tvrdí o nedávnych nepokojoch 

a rabovaní v Británii Slovenka Martina Miškeje, ktorá býva 

v Londýne. 

Z časopisu .týždeň 33/2011 

Mala propagovať budúcoročnú londýnsku olympiádu a ušľachtilé 

olympijské ideály, ale skončila s putami na rukách.  Televízia  

natočila 18-ročnú talentovanú športovkyňu Chelsea Ivesovú, ako 

počas nepokojov v severnom Londýne rozbíja tehlou výklad na 

obchode s mobilmi a neskôr útočí na policajné auto. 
„Vystrájanie“ označila za svoj najkrajší deň v živote. 

Zaujímavý je spôsob, akým sa o nej polícia dozvedela.  Jej rodičia 

sledovali v televízii dianie v meste, keď zrazu medzi výtržníkmi 

spoznali svoju dcéru. „Nemohli sme tomu uveriť,“ hovorí jej 

mama. „Ale čo sme ako normálni rodičia mali spraviť? Nemohli 

sme tam sedieť a tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď iní ľudia 
prichádzali o svoje domy a podniky. Jednoducho sme si povedali, 

že toto sa jej nesmie prepiecť “ a nahlásili svoju dcéru na políciu. 
Z denníkov Pravda a SME 
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Sme závislí – dokončenie správy predsedu Cirkvi bratskej 

Jána Henžela na konferencii Cirkvi bratskej 2011 

2. Sme vzájomne závislí s inými Kristovcami 

Biblický princíp vzájomnej duchovnej závislosti by som však chcel 

trochu podrobnejšie aplikovať na vzťahy zborov Cirkvi bratskej 

navzájom.  

Rovnako ako v živote jednotlivých členov, aj v prípade jednotlivých 
cirkevných zborov platí, že súčasťou Kristovho tela sú len tí, ktorých 

konečnou autoritou je Kristovo slovo (nie názory väčšiny), ktorých 

jediným prostriedkom zmierenia s Bohom je Kristova zástupná obeť na 

kríži, a jedno i druhé si prisvojujú bezvýhradnou dôverou. Ale aj zbory 

sú navzájom závislé. Kórejský zbor je závislý na slovenských zboroch. 
Rómske stanice v Hlinnom, Rokycanoch, Lesíku a vo Vítkovciach sú 

závislé na slovenských zboroch. To snáď ani nemusím odôvodňovať. Ale 

aj slovenské zbory sú závislé na rómskych zboroch. Ako? Nielen 

biologická pôrodnosť slovenského etnika klesá a pôrodnosť rómskeho 

etnika rastie, ale rýchlejšie rastie aj počet obrátených medzi rómskym 

etnikom ako medzi slovenským etnikom. Preto je našou zodpovednosťou 
prispôsobiť aj Poriadok Cirkvi bratskej tak, aby bol oporou, ale nie 

neprekonateľnou bariérou aj pre rómske stanice. Je to naša 

zodpovednosť voči pokynu našej Hlavy, „aby sme pre jeho (Kristovo) 

meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy“ (R 1:5). Medzi ne 

veľmi konkrétne patria aj rómske osady na Slovensku, ale bez našich 
rómskych bratov a sestry túto svoju zodpovednosť nesplníme. Preto sme 

s nimi vzájomne závislí. 

Všetky zbory sú na sebe vzájomne závislé, lebo „Cirkev bratská ako 

súčasť Kristovej cirkvi je zväzkom samostatných zborov, ktoré sa 

dobrovoľne zaviazali k jednomyseľnosti viery, k službe Bohu a ľuďom 

a k bratskému spolužitiu podľa príkladu novozmluvnej cirkvi“ (Ústava 
CB, hl. 1, čl. 1, od. 3a). Okrem spoločného Vyznania viery, Zásad, 

Ústavy a Poriadku, ako aj Konferencií, sa toto zabezpečuje aj 

pravidelnými vizitáciami zborov. Je to prostriedok, ktorým ostatné zbory 

prejavujú svoj záujem o život vizitovaného zboru. Záleží nám na tom, 

ako sa máte! Pre vizitovaný zbor je to príležitosť zdieľať sa s ostatnými 
so svojimi zápasmi i požehnaním. Iste si všetci uvedomujeme, že to vždy 

takto nefunguje. Preto sa Rada pred takmer 20 rokmi aj vzdala tohto 

nástroja. Po rokoch sme však uvideli, že to neprospelo ani jednotlivým 

zborom ani spoločenstvu cirkvi. Preto sme sa k vizitáciám asi pred 15 

rokmi opäť vrátili. Nie je to ani jediný ani ideálny prostriedok, ale skúsili 

sme, že bez nich je to horšie. Vykonávajme a prijímajme ich ako 
prostriedok a prejav vzájomnej závislosti zborov. 
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Sme vzájomne závislí v príprave našich pracovníkov. Prípravu teológov 

preto vykonávame v rámci Združenia evanjelikálnych cirkví. Prípravu 

laických pracovníkov zabezpečujeme v spolupráci so Slavic Gospel 

Association. Prípravu pracovníkov s deťmi a mládežou preberá Únia detí 
a mládeže. Študijný odbor pripravuje semináre o zvestovaní Písma 

a v spolupráci s European Leadership Forum sme už trikrát 

zorganizovali pomerne veľkú konferenciu Máme čo zvestovať a chceme 

v tom pokračovať aj v budúcnosti. 

Sme vzájomne závislí aj v zapojení našich pracovníkov. Zdá sa, že na 
východnom Slovensku – v rómskych osadách, ale napr. aj 

v Giraltovciach – Pán Boh prebúdza ľudí k novému životu. Preto by bolo 

potrebné, aby aj ostatné zbory prejavili viacej spoluúčasti na tomto 

diele. Jedným z konkrétnych príkladov je kalinovský zbor so svojím 

kazateľom, ktorý napriek svojej zdravotnej slabosti a nadpriemerne 

veľkému pracovnému nasadeniu viedol evanjelizačnú kampaň 
v Giraltovciach a pripravuje aj Michalovciach. Väčšie a bohatšie zbory 

(čo nie je to isté) majú tendenciu priťahovať pracovníkov, ktorých služba 

by bola naliehavejšie potrebná v týchto východných zboroch 

a staniciach. 

Sme vzájomne závislí v zapojení našich kazateľov. Chcel by som 
pripomenúť, že kazateľ nie je „vlastníctvom“ cirkevného zboru. Bol 

ordinovaný a zostáva kazateľom celej Cirkvi bratskej (v SR a ČR). Jeho 

voľba členským zhromaždením zboru je podmienkou k tomu, aby ho 

Rada inštalovala za správcu alebo druhého kazateľa konkrétneho zboru. 

Naďalej však zostáva kazateľom celej cirkvi. Popri prvoradej 

zodpovednosti za zverený zbor má zodpovednosti aj voči cirkvi ako celku 
(účasť na pastorálkach, služba administrátora, vizitátora, odbory Rady 

atď.). Zbory počítajú so striedaním kazateľov na zboroch, lebo je to 

dobré pre kazateľov aj zbory. Nie je to trest ani pre zbor ani pre 

kazateľa. 

Sme vzájomne závislí aj finančne. Cirkev je ohrozená tým, že bude 
poháňaná nie Duchom, ale peniazmi. Nepresným, ale zrozumiteľným je 

prirovnanie Ducha k benzínu a peňazí k oleju v motore. Keď začneme 

v motore spaľovať olej, bude dymiť, nebude ťahať a čoskoro zastane. Ale 

motor nebude bežať hladko a výkonne ani vtedy, keď súčiastky nebudú 

mazané olejom. Podobné je to aj s fungovaním cirkvi. Prirovnanie Ducha 

k benzínu cirkvi je veľmi nepresné v tom, že Duch je zvrchovanou 
božskou osobou, ktorú my nemôžeme „nalievať“ a „zapaľovať.“ Jeho 

musíme len poslúchať. Peniaze však napomáhajú hladkému chodu 

cirkvi, bez ktorých sa „súčiastky“ cirkvi „zadrhávajú.“ 

Hoci je to ťažko pochopiteľné, bohatšie zbory sú závislé na 

chudobnejších. Podľa Pána Ježiša: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ 
(Sk 20:35). Aj skúsenosť cirkví v Macedónsku bola taká, že zbierku, 
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ktorú poslali jeruzalemskému zboru, považovali za milosť, ktorej sa od 

Boha dostalo (2K 8:1nn). Niečo z toho prežíva aj hermanovský zbor, 

ktorý bol počas stavby modlitebne prijímateľom finančnej pomoci, ale 

teraz hoci ešte stále splácajú dlhy, už pomáhajú aj iným. Ale prirodzene, 
chudobnejšie zbory sú závislé na bohatších. Zatiaľ sa to veľmi 

neprejavuje, lebo zatiaľ kým dostávame dotácie na platy duchovných zo 

štátneho rozpočtu, Rada sa snaží pokiaľ jej to predpisy umožňujú, 

rozdeľovať ich rovnako bez ohľadu na veľkosť zboru. 

Ministerstvo kultúry otvorilo v tomto roku otázku finančného 
zabezpečenia cirkví. Cirkev bratská niekoľkokrát po r. 1989 deklarovala, 

že doterajší stav napojenia na štátny rozpočet považuje za prechodný. 

Lenže keď financovanie cirkvi nebude závislé na štátnom rozpočte, tak 

bude závislé na zboroch navzájom. Alebo zvyšok zborov sa bude prizerať 

koncu Vranova, Smižian, Kalinova, Banskej Bystrice, Žiaru nad 

Hronom, Nitry, Starej Turej, či Trenčína? Ak sa nechceme prizerať ich 
finančnému kolapsu, je najvyšší čas, aby sme aj v praxi začali 

prejavovať našu vzájomnú finančnú závislosť.  

Ak myslíme vážne, že kazatelia sú kazateľmi celej Cirkvi bratskej, tak by 

sa všetky zbory prostredníctvom svojich delegátov Konferencie mali 

dohodnúť, že aj ich finančné zabezpečenie bude vecou všetkých zborov 
spoločne. Konkrétny návrh a forma realizácie je vecou finančného 

odboru a RCB, ale mojím zásadným návrhom je, aby sme sa o tomto 

princípe čo najskôr dohodli a pripravili sa na jeho uskutočnenie ešte 

v čase, kým štátne dotácie trvajú.  

Dovoľte mi skončiť parafrázou kľúčových veršov listu Rimanom.  
Prostredníctvom evanjelia o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, sme dostali 
milosť apoštolského poslania, aby sme privádzali k poslušnosti viery 
všetky národy (1:4-5). Nato sme tu! Sme vykúpení v Ježišovi Kristovi 
(3:24). Dostali sme dar Božej milosti, ktorým je večný život v Ježišovi 
Kristovi, našom Pánovi (6:23). Táto amnestia nám zabezpečuje imunitu 
na Božom súde (8:1). Na tomto sme závislí absolútne! 

Obraz tela, ktorým Pavol znázorňuje zjednotenie Krista a kristovcov, 
nám ukazuje, že nejde len o zjednotenie jednotlivých ľudí a jednotlivých 

cirkevných zborov s Hlavou/Kristom: „Sme totiž mnohí jedno telo 

v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi“ (R 12:5). 
Povzbudzujem vás teda, bratia a sestry, pre Božie milosrdenstvo, aj vy sa 
mu celkom oddajte. Nech celý váš život je ako živá, svätá obeť, ako 
bohoslužba, ktorá je Bohu príjemná. Nenapodobňujte zvyky a spôsoby 
ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní 
rozoznať, čo je Božia vôľa (12:1-2)! 
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Stanovisko Rady Cirkvi bratskej k homosexualite 
 Za jediný prijateľný spôsob sexuálneho spolužitia medzi dvomi 

ľuďmi považujeme heterosexuálny manželský zväzok. 

 Vo svojom pohľade na homosexualitu vychádzame z Biblie – 
Božieho slova (napr. Lv 18:22; R 1:26-27). Biblia tento spôsob 
správania odsudzuje ako hriech. Nejedná sa teda o akési 

„nariadenie,“ či „výmysel“ cirkvi. 

 Rozlišujeme medzi homosexuálnou orientáciou a homosexuálnymi 
praktikami. Za hriech považujeme praktizovanie homosexuality, nie 

orientáciu. 

 Zároveň zdôrazňujeme, že Božie slovo nás vedie k láske ku všetkým 
ľuďom. Preto ľutujeme, že to bola a je i cirkev, ktorá homosexuálom 

niekedy ublížila a ubližuje. 

 Za prejav lásky však nepovažujeme populisticko-relativistický 
postoj, ktorý všetko schvaľuje. Preto ani v otázkach homosexuality 

nechceme relativizovať Božie slovo, hoci je naše stanovisko dnes v 

spoločnosti nepopulárne. Zároveň však zdôrazňujeme svoje želanie, 

aby cirkev bola otvorená všetkým ľuďom vrátane homosexuálov - a 

aby všetci ľudia – vrátane homosexuálov – mohli v cirkvi nájsť 
prijatie. Prijatie ale neznamená bezbrehý súhlas. 

 Odmietame tzv. „jednoznačné vedecké tvrdenia,“ že homosexualita 
je iba vrodená. O tom, či niekto bude homosexuálom, síce môžu 

spolurozhodovať dedičné dispozície, ale aj mnoho ďalších 

kultúrnych, psychických, spoločenských a ďalších činiteľov. 

 Preto sme znepokojení vytváraním kultúrneho a spoločenského 
prostredia v našej spoločnosti, ktoré vytvára atmosféru, že 

homosexualita je normálny variant ľudského správania. Najmä 
mladým ľuďom, ktorí si tvoria svoj hodnotový systém, môže toto 

tvrdenie deformovať ich pohľad na sexualitu. 

 Sme znepokojení snahou uzákoniť homosexuálne zväzky ako 
rovnocenné so zväzkami heterosexuálnymi. 

 Oceňujeme a povzbudzujeme tých homosexuálnych kresťanov, ktorí 
sa z dôvodu vernosti evanjeliu rozhodli pre celibát. 

Pôvodne uverejnené v časopise Brána, 2/2006 

 

 


