
 

 

 

 

„Ujo - pán inžinier“, 
oslovoval ma od Zvolena až po Košice mladý muž, ktorý práve úspešne 

spravil štátnice. Hoci mal riedidlo v krvi, dozvedel som sa zaujímavé 

veci o tom, ako môžu vyzerať lesné porasty na Poľane v horizonte  

100 rokov. Pri tom jeho mnohonásobnom úctivom oslovovaní (4 hodiny vo 

vlaku) som si uvedomil, že roky ubiehajú. Otec čerstvého lesného 

inžiniera sa narodil v rovnakom roku ako ja... 

Na Slovensku máme 27 vysokých škôl. Medzi nimi je 13 univerzít. 

Poznáte meno rektora niektorej z univerzít - hoci ju nenavštevujete? 

Ja viem len o rektorovi Technickej univerzity v Košiciach - aj to len 

preto, lebo je to môj bývalý učiteľ. Ale ani jeho ani ostatných som 

v posledných rokoch nepočul, že by sa verejne vyjadrili k nejakej 

dôležitej spoločenskej téme. Nedočítate sa od nich slova, keď sa 

odohrá nejaký konflikt v našej krajine. Maximálne sa o nich dočítame 

vtedy, ak majú problém s akreditáciou, s peniazmi či učiteľmi.  
pokračovanie vo vnútri. 

 

Bohoslužby 

1.7. 9:30  Ján Verčimák    * Marek 2:18-3:6 

8.7. 9:30  Štefan Evin     * Marek 3:7-35 

VEČERA PÁNOVA 

15.7. 9:30  Štefan Evin     * Marek 4:1-34             

22.7. 9:30  Milan Prišťák     

29.7. 9:30  Csaba Tolnai     * Marek 4:35-5:43 

5.8. 9:30  Miroslav Machajdík   

12.8. 9:30  Miroslav Haszics    * Marek 6:1-30   

VEČERA PÁNOVA 

19.8. 9:30  Csaba Tolnai     * Marek 6:31-56 

26.8. 9:30  Jaroslav Tomašovský  * Marek 7:1-30 
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Modlitebné stretnutia v stredu      

 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

4.7. J.Verčimák  Š.Evin  V.Suchanský 

11.7. J.Kováč M.Haszics  Š.Evin  

18.7. Š.Suchánsky  E.Uličná  M.Tomašovský 

25.7. M.Haszics J.Tomašovský  Cs.Tolnai  

1.8. M.Machajdík  Š.Hasič  D.Peter 

8.8. Ľ.Fazekaš M.Haszics  R.Števko  

15.8. B.Zomborský  O.Kerekréty  Cs.Tolnai 

22.8. J.Henžel Š.Suchanský  M.Prišťák  

29.8. G.Sirotňák  Š.Evin  V.Suchanský 

 

Porada staršovstva 
  27.8. pondelok 

 

Celoslovenský pobyt seniorov 
  1.7.-7.7. Remata  

 

Výlet dorastu 
 5.7.-12.7. Diel 

 

 15.7.- 21.7. KECY, Lom nad Rimavicou 

 

Výlet mládeže 
 13.7.-15.7. Vyhne 

 

Celoslovenský letný tábor mladšieho dorastu 

  31.7.-7.8. Bystrička na Orave 

 

Letokruhy 

  18.8.-25.8. Hotel Hluboké, Bojnice 
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MaMi klub 

4.7. streda 9:30  1.8. streda 9:30 

18.7. streda 9:30  8.8. streda 9:30 
25.7. streda 9:30  15.8. streda 9:30 

 

Hostitelia 
1.7. 

 
Greksová Alena (HS) 
Machajdíková Helena  

5.8. Sirotňáková Erika 
Tomašovská Judita (HS) 

 

8.7. Haszicsová Darina 

Potocká Valéria 

12.8. Henželová Elena (HS) 

Fazekašová Ľubica  

15.7. 

 

Nagyová Emília (DS) 

Markušová Anna  

19.8. Bencsová Alžbeta 

Márföldiová Eva 

22.7. Adamiová Zuzana (HS) 

Zomborská Alžbeta 

26.8. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia  

29.7. Racsková Anna 

Prišťáková Oľga (Jur) 

  

 

Blahoželáme k narodeninám 
Tomašovská Zuzana, Horná Seč, (92) 1.7.  

Benkeiová Zuzana, Dolná Seč, (82) 3.7.  

Valová Helena, Nový Tekov, (63) 5.7.  

Hurajová Zuzana, Horná Seč, (74) 9.7.  

Pápaiová Zuzana, Horná Seč, (64) 10.7. 

Nagy Ján, Dolná Seč, (60) 11.7. 

Zomborský Štefan, Levice, (65) 17.7.  

Suchánsky Štefan, Levice, (68) 18.7.  

Racsková Anna, Levice, (64) 21.7. 

Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (62) 21.7. 

Benkei Ján, Dolná Seč, (83) 23.7.  

Machajdík Vladimír, Horná Seč, (62) 23.7. 

Šajbenová Alžbeta, Levice, (93) 25.7.  

Marföldiová Irena, Levice, (74) 27.7.  

Tichá Dobroslava, Levice, (75) 29.7.  

Tomašovská Zuzana, Levice, (69) 31.7.  
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Greksová Mária, Horná Seč, (77) 1.8.  

Šajbenová Mária, Levice, (62) 3.8. 

Suchánska Ružena, Levice, (69) 7.8.  

Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (65) 7.8.  

Lülei Viktor, Levice, (70) 9.8.  
Guťan Michal, Levice, (65) 9.8. 

Markušová Zuzana, Horná Seč, (85) 14.8.  

Szakosová Helena, Levice, (78) 19.8.  

Moravský Jozef, Kalná n/Hronom, (88) 24.8.  

Sakošová Zuzana, Horná Seč, (80) 26.8. 

Moravská Oľga, Levice, (61) 26.8.  

Debrovská Elena, Levice, (66) 29.8.  

Čelovsky Ján, Dolná Seč, (82) 31.8. 

 

Blahoželáme mladomanželom 
Jakub Fazekaš a Andrea Fazekašová (rod.Šajbenová) 23.6. 
 

Narodila sa  
dcéra Lenka, Jozefovi a Tamare Kováčovcom z Levíc (27.6.) 
 

Rozlúčili sme sa 
so Zuzanou Debrovskou vo veku 38 rokov (22.6.) 
 

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 

Pastorační asistenti: Tolnai Csaba 

       Verčimák Ján 

 0905 939 548 

 0905 629 663 

Domovník  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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Pokračovanie z prvej strany 

Akoby nemali názor. Zrejme ho majú, ale buď za veľa nestojí, alebo oni 

nestoja o to, aby ho niekto počul. Riskovali by svoje postavenie. Alebo 

majú maslo na hlave? A takéto, duchovne a intelektuálne takmer 

vyprázdnené prostredie, formuje naše deti. Vlastne deformuje. Lebo aj 

keby sa učili len rýdzo technické veci (a to je menšina študentov), 

prostredie, v ktorom sa to deje, prístup s akým sa to deje a charakter 

ľudí, s ktorými sú v kontakte im nastavuje vzorce pre ich život. 

Smutné povzdychy pár zanietených ľudí nad bezperspektívnosťou tejto 

cesty až mrazia.  

V mediálnych debatách počujeme kadejakých jednodňových expertov na 

všetko, ale jasné a múdre postoje hláv univerzít nemáme. Ako soľ 

v chlebe nám chýba rozvážna reflexia, očisťujúca kritika alebo 

povzbudenie k tomu, čo má zmysel. Potom sa stane, že ich nahradia 

tréneri mužstiev. A aké je to niekedy trápne: Tešili sme sa, keď naši 

futbalisti čosi ukázali v Južnej Afrike, ale každý slušný človek sa musel 

hanbiť za to, ako sa správal ich tréner. Na čom vlastne záleží? Iba na 

výsledku, či aj na charaktere? Mnohým nevadí, ak sú medzi ich 

fanúšikmi divokí ľudia, lebo aj sami sú takí. Ale nie všetci. Takto jasne  

a zdravo zareagoval tréner chorvátskej reprezentácie Slaven Bilič na 

rasistické správanie pár stoviek chorvátskych fanúšikov voči černochovi 

v talianskej reprezentácii: „V mene nášho národa, nie iba tímu 
vyhlasujem, že takéto správanie je pre mňa ako Chorváta obrovským 

sklamaním. Ja ani hráči nemáme radi takýchto fanúšikov. Nie sme 
rasistická krajina, všetci sú u nás vítaní, preto nás správanie týchto 

šialencov uráža. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme tento typ 
fanúšikov raz a navždy z futbalu odstránili.“ 

Univerzity a ich rektori boli v časoch svojho vzniku a rozkvetu 

duchovnými studňami. V mnohých však už ostalo na dne iba málo vody 

a veľa blata. Mám obavu, aby podobne nevyschli aj naše zbory. 

Hľadajme Božiu múdrosť pre život a žeňme sa za spravodlivosťou. Božia 

studňa múdrosti, radosti, lásky a milosti nevyschne. 

Prajem vám príjemné leto - kdekoľvek na dobrom mieste - aj pri 

chorvátskom Jadrane. 
Štefan Evin 
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180 stupňov 

Vyrastala som v rodine, akú nemá asi nikto z vás - vo veľmi 

veľkej kresťanskej rodine! Mám piatich  súrodencov, takže nás doma 

bolo dosť veľa. Od malička ma mamka a ocko viedli ku kresťanskému 

životu. Pre mňa to znamenalo, že som ako dieťa chodila do nedeľnej 

besiedky, potom ako väčšia som navštevovala MDK, neskôr dorast 

a mládež. Vyrastala som v tomto zbore v Leviciach. 

Stále som si však myslela, že celý život ma moji rodičia len poučujú 

a nemám na nič vlastný názor, a tak aj napriek tomu, že som vyrastala 

v kresťanskej rodine, na strednej škole, keď som mala príležitosť ukázať 

kto som, resp. dokázať kto som, vydala som sa nesprávnou cestou. 

Obľúbila som si zlú partiu a zapáčil sa mi svetský život. Skamarátila 

som sa s dievčatami a začala chodievať na diskotéky, fajčila som a stále 

som klamala svojim rodičom. Aj takto vyzerá hriešny život človeka, 

ktorý síce vyrastal v kresťanskej rodine, ale nestretol sa s Pánom 

Bohom.  

Po maturite som začala hneď pracovať, osamostatnila som sa, našla si 

vlastný prenájom a začala sama žiť, lebo doma som to už nevydržala. 

V júli 2007 som však vážne ochorela, dostala som sa do nemocnice, kde 

mi diagnostikovali sklerózu multiplex. Napriek vážnej diagnóze som 

chorobu nepovažovala za Boží trest, ale za prostriedok, ktorým ma Pán 

Boh priviedol k sebe. V nemocnici asi každý začne premýšľať nad svojím 

životom a hľadá, kde spravil chybu. Ja som taktiež mala dosť času 

uvažovať o svojom živote a bolo toho dosť, čo som musela prehodnotiť a 

napraviť. Vtedy sa môj život otočil o 180 stupňov. Vrátila som sa naspäť 

domov k rodičom a snažila sa nájsť opäť cestu k Bohu a ku 

kresťanskému životu. Každú nedeľu som navštevovala bohoslužby, 

mládež a snažila som sa zmeniť partiu a opäť sa skamarátiť 

s dievčatami v zhromaždení, ale dlho mi to nevydržalo. Stále som 

opakovala veľké chyby. Vrátila som sa do svetáckej partie, opäť som sa 

odsťahovala a oddala sa svetáckemu životnému štýlu.  

Čo už bolo dobré na tom, že som sa stále len zabávala, chodila na 

diskotéky, chodila so svetáckymi chlapcami, fajčila...?! 

V januári v r. 2011 mi po ťažkej chorobe zomrela mamina. Vtedy sa mi 

zrútil celý život. Bolo to veľmi ťažké. Síce som chodila do zhromaždenia 

každú nedeľu, ale nevedela som, čo bude ďalej. 

V januári tohto roku, myslím že to bolo  8.1.2012, keď mal kázeň Miro 

Haszics, Ježišovo zajatie, ma Pán Boh oslovil. Uvedomila som si, že 
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musím niečo robiť so svojím životom, že takto to už ďalej nejde, že ďalej 

nevládzem žiť bez Boha, že potrebujem vo svojom živote Božie vedenie. 

Naozaj to bolo ťažké vyrovnať sa sama s chorobou a ešte ťažšie vyrovnať 

sa s mamkinou smrťou. Viem, že Božia prítomnosť je veľkou útechou, 

a viem, že aj v nemocnici, keď mi diagnostikovali moju chorobu som sa 

neposkladala iba preto, lebo Pán Boh bol pri mne a posilňoval ma. 

Nedal šancu zlému, aby ma to v tej chvíli zložilo, ale držal ma vo svojom 

náručí a dával mi silu začať žiť, aj napriek mojej chorobe. Cítila som, že 

nie som na to sama. A keď som sa duchovne obrátila neskoršie, stále 

som vedela, že Boh je pri mne, a tak isto aj keď mi mamka zomrela. 

Viem, trpela ťažkou chorobou, ale aj tak jej odchod prišiel veľmi náhle. 

Bola v nemocnici asi 2 týždne a bolo to s ňou veľmi vážne, ale nikdy 

som si nepripustila, že mamka zomrie. Viem, že som k nej nebola 

dostatočne dobrá a chápavá a že som voči nej urobila mnoho chýb, 

ktoré som si strašne vyčítala, pretože som jej už nemohla nikdy povedať 

prepáč. Ale viem, že Pán Boh mi aj toto odpustil a už si to nemusím 

vyčítať. Viem, že stál pri mne aj vtedy, keď mi o siedmej ráno zazvonil 

telefón a v ňom ockov hlas mi oznamoval, že mamka v noci  zomrela. 

Bolo to veľmi ťažké, ale viem, že aj vtedy bol pri mne Pán Boh a držal 

ma v náručí a posilňoval ma. A veľmi Mu zato ďakujem. Neviem kde by 

som bola teraz bez Boha, asi veľmi zle by som bola na tom. 

Samozrejme som potrebovala pomoc s týmto rozhodnutím žiť s Bohom, 

tak som vyhľadala kazateľa. On mi ponúkol, aby som začala 

navštevovať katechumenátnu prípravu pre nových kresťanov, ktorí chcú 

verejne vyznať svoju vieru a pripojiť sa k zhromaždeniu. Úprimne som 

oľutovala svoje hriechy a s pokorou a vďakou som prijala do svojho 

života Ježiša. Stal sa mojím Spasiteľom, ktorý zomrel a odpustil mi moje 

hriechy, stal sa mojím Pánom, ktorý vedie môj život. 

Stále vediem medicínsky aj osobný zápas s mojou chorobou a stále ma 

veľmi bolí mamkina smrť, ale každý jeden deň som šťastná, že mám 

Pána Ježiša a jeho spasenie aj pre mňa a veľmi Mu za to ďakujem. Je to 

úžasné sa znovuzrodiť a žiť s Pánom Bohom! Budem rada, ak sa budete 

modliť aj za mňa.    

Silvia Suchanská 
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Spomienky 
Bola som v nemocnici, mala som veľké ťažkosti s dýchaním a únavným 

kašľom. Pomohli mi! Vďaka za všetkých, ktorí ma tam obslúžili, liečili, 

vďaka, za Vaše modlitby a za všetkých, ktorí ste na mňa mysleli! Vďaka 
že môj Lekár a Záchranca, Pán Ježiš ma tu ešte chce mať! 

Pri pobyte v nemocnici, kde väčšinu pacientok tvorili staršie osoby, som 

si uvedomila, aké je dôležité pri starnutí, „dozrievať“ a stávať sa viac 

vďačnými, nenáročnými a spokojnými aj keď na nás doliehajú choroby, 

obmedzenia a rôzne životné rozhodnutia. To potrebuje určité 
sebazaprenie a vzdávanie sa seba. Pavel v Žid. 12:14 nám odkazuje: 
„Usilujte sa o pokoj a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.“  

O tom ako sa vám v tom po celý život darilo, by sme sa chceli podeliť aj 

na stránke nášho Infolistu. Túto stránku budú pripravovať náš brat 

Marcel Nolč a Lydka Prištiaková, ktorí vás skôr či neskôr oslovia. 

Prosíme, aby ste sa s nami podieľali na tomto osobnom zdieľaní sa so 
svojimi životnými skúsenosťami, ktoré poslúžia k osobnému rastu 

a poučeniu aj iným. Ďakujeme! 

Lýdia Prištiaková 

Pane, ty vieš, že starnem.  

Nedopusť prosím,  
aby som podľahol mnohovravnosti 

a utkvelej predstave,  

že sa musím ku všetkému vyjadrovať.  

Osloboď ma od túžby 

napravovať záležitosti svojich blízkych.  

Nedopusť prosím,  
aby som prednášal nekonečné maličkosti 

a požičaj mi krídla, aby som sa dostal k podstate veci.  

Zapečať mi ústa, 

keď sa chystám rozprávať o svojich bolestiach a trápeniach.  

Pribúda ich zároveň s mojím vekom 
a hovoriť o nich sa stáva sladším a sladším. 

Pouč ma o tom najcennejšom,  

že ja sa tiež môžem mýliť.  

Učiň, aby ma zaujímali veci druhých bez toho,  

aby som do nich strkal nos 

a aby som vedel pomáhať bez toho, aby som riadil. 
Pane, stráž môj jazyk aj to, čo vypoviem 

nech nezraňujem a nepôsobím urážlivo,  

daj mi milostivý prejav lásky, 

slová, čo upokojujú, liečia a uzdravujú.  
(modlitba zo 17. storočia) 
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Je (nám) horúco 

lebo teploty sú nezvyčajne vysoké. O pár mesiacov bude (nám) chladno. 

Vysoké teploty jednoznačne majú vplyv na psychiku. Z tejto situácie sa 

nedá utiecť a nedá sa vždy riešiť, preto vytvára pocit frustrácie 
a bezmocnosti, ktorá vedie k nervozite a podráždeniu. 

Psychológovia radia, aby sme sa vnútorne vyrovnali s tým, čo nemôžeme 

ovplyvniť: "Nemá zmysel proti tomu vnútorne bojovať, lebo sa to ešte 

zhorší a vyvoláme si viac negatívnych emócií. Treba sa nastaviť na to, že 

dnes mi bude trochu teplejšie a budem sa potiť, ale nevadí, vydržím, a 
potom sa odmením napríklad zmrzlinou alebo príjemným chládkom. Je 

dobré si uvedomiť, že keď zostaneme v takej miestnosti, kde je teplo a 

upokojíme sa, náš organizmus sa čiastočne adaptuje a potom už 

necítime takú horúčavu. Ale keď cítime vnútorne odpor a bojujeme proti 

tomu, nepríjemné teplo cítime o to viac". 
Š.E. 

 

 

 

 

 
 

 

 

O čom rokovalo staršovstvo v júni 

Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  
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Ohlasy na naše dary (5% z príspevkov) 

 
Milé sestry a bratia levického Zboru Cirkvi bratskej! 

Chceme vám úprimne poďakovať za váš príspevok pre naše 

stavebné účely. Zaslané prostriedky budú a už aj sú používané 

najrozumnejším spôsobom. Sme v štádiu dokončovacích prác na 

starom dome. Podmienky pre naše provizórne, dočasné fungovanie 

by tým boli zhruba pripravené, ak nerátame nutnosť výmeny celej 

strechy. Ale tá už bude súčasťou budúcej výstavby či prestavby. 
Ďalší stavebný vývoj bude závisieť od viacerých vecí a budeme vás 

o ňom priebežne tiež informovať. 

Nech vás Pán žehná v každej oblasti života a odplatí vašu štedrosť. 

Bratia a sestry z Vranova nad Topľou  

Ďakujem všetkým Levičanom, ktorí mysleli na Dialóg. 

Bohuslav Piatko 

International Needs Slovakia - Ďakujeme za dar. 

(I.N. vydáva Chlieb náš každodenný.)                               Pavol Šinko 

 

Bolo to pokojné a pekné nedeľné popoludnie – vďaka 

Bohu za potrebný dážď predtým a slnečnú nedeľu. 

Bolo pokosené, pripravené, postavené, zatienené, upečené, chutné, 

sladené aj chladené, spoločné. Bolo to pre veľkých i malých, 
silných i slabých, rýchlych aj pomalých, smädných aj sýtych – pre 

všetkých. 

Bolo v tom veľa usilovných rúk a dobrých nápadov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravili neobyčajný 

Deň rodiny v Hornej Seči. 
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Gratulujeme absolventom... 

1. Mgr. Bálintová Dana – Katedra špeciálnej pedagogiky, 

Univerzita J.A.Komenského, Praha  

2. Mgr. Feketeová Aneta – Pedagogická fakulta, TU Trnava  

3. Bc. Feketeová Iveta – Obchodná fakulta, Ekonomická 

univerzita, Bratislava 

4. Ing. Garaj Andrej – Technická fakulta, SPU Nitra 

5. Bc. Gulásová Tatiana – Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, SPU Nitra 

6. Bc. Hasičová Slavomíra – Filozofická fakulta UKF, Nitra 

7. Bc. Magdaléna Krajčovičová – Pedagogická fakulta, TU Trnava. 

8. Ing. Kubíková Slavomíra – Fakulta záhradníctva a krajinného 

inžinierstva, SPU Nitra 

9. Ing. Mészároš Roman - Fakulta informatiky a informačných 

technológií STU, Bratislava 

10. Bc. Potocká Jana  – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 

UKF, Nitra 

11. Bc. Potocký Štefan – Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU 

Nitra  

12. Bc. Šajbenová Miriam – Pedagogická fakulta UKF, Nitra 

* 

1. Evin Šimon – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

2. Galková Karin – Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Levice  

3. Márföldi Michal – Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7, 

Levice 

4. Markuš Peter – Stredná odborná škola, Kalná nad Hronom  

5. Miklošová Barbora – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

6. Pokoraczká Natália – Pedagogická a sociálna akadémia, Levice 

* 

1. Greksa Michal – ZUŠ, Levice, výtvarný odbor 1. stupeň 

2. Šajben Jakub – ZUŠ, Levice, klavír 1. stupeň 

A blahoželáme aj tým, o ktorých sme sa to zatiaľ nedozvedeli... 



  

  12 

Modlitebné hodiny na staniciach júl – december 2012 
 

 Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

4.7. J.Verčimák  Š.Evin  V.Suchanský 

11.7. J.Kováč M. Haszics  Š.Evin  

18.7. Š.Suchánsky  E.Uličná  M.Tomašovský 

25.7. M.Haszics J.Tomašovský  Cs.Tolnai  

1.8. M.Machajdík  Š.Hasič  D.Peter 

8.8. Ľ.Fazekaš M.Haszics  R.Števko  

15.8. B.Zomborský  O.Kerekréty  Cs.Tolnai 

22.8. J.Henžel Š.Suchánsky  M.Prišťák  

29.8. G.Sirotňák  Š.Evin  V.Suchanský 

5.9. Cs.Tolnai M.Haszcis  Š.Evin  

12.9. J.Prišťák  A.Moravský  Š.Evin 

19.9. R.Mészároš M.Machajdík  D.Fazekaš  

26.9. J.Bálint  Cs.Tolnai  Š.Suchánsky 

3.10. Š.Evin M.Haszics  J.Tomašovský  

10.10. Š.Hasič  J.Verčimák  Cs.Tolnai 

17.10. J.Prištiak Š.Evin  Cs.Tolnai  

24.10. E.Uličná  M.Machajdík  V.Suchanský 

31.10. O.Kerekréty M.Haszics  M.Tomašovský  

7.11. R.Števko  Š.Suchánsky  Cs.Tolnai 

14.11. J.Tomašovský J.Henžel  Š.Evin  

21.11. J.Kováč  Š.Evin  J.Verčimák 

28.11. Š.Evin M.Haszics  J.Prišťák  

5.12. A.Moravský  B.Zomborský  Š.Evin 

12.12. Š.Hasič R. Mészároš  G.Sirotňák  

19.12. Š.Evin  Cs.Tolnai  M.Machajdík 
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CIRKEV = ZHROMAŽDENIE 
správa predsedu Cirkvi bratskej Jána Henžela na konferencii 

Cirkvi bratskej 2012 

Úvod 
Drahé sestry a bratia! 

Často, keď sa modlím, ďakujem za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša 

Krista (por. Kol 1:3). Ďakujem za všetkých, s ktorými tvoríme duchovnú 

rodinu Cirkvi bratskej. Ďakujem všetkým diakonom, misijným a 

pastoračným asistentom, vikárom, kazateľom, členom Rady a zástupu 

dobrovoľných služobníkov, ktorí nasledujú svojho Pána tým, že obetavo 

slúžia jeho cirkvi, za ktorú on podstúpil smrť, aby nás postavil pred 

Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných, ak vytrváme pevní 

a stáli vo viere, ak sa neodkloníme od nádeje evanjelia, ktoré sme počuli 

a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom (por. Kol 1:22-23). 

Sme na Výročnej konferencii Cirkvi bratskej, ktorá sa navyše koná 

v období volieb novej Rady a v období, keď sme začali zásadnú revíziu 

jej základných dokumentov – Ústavy a Poriadku. Domnievam sa preto, 

že toto sú dôležité príležitosti nato, aby sme sa znova zamysleli nad 

základnou otázkou: „Čo je cirkev?“ 

Definícia cirkvi v Písme 

V Novej zmluve nájdeme takmer 100 rôznych opisov a obrazov cirkvi. Sú 

to jednak drobné obrazy ako soľ zeme, archa, bochník chleba, ratolesti 

viniča, Božia stavba, občania a cudzinci. Sú to však aj veľké obrazy ako 

Boží ľud, nové stvorenie, spoločenstvo viery a telo Kristovo. Okolo týchto 

veľkých obrazov nachádzame témy svätých a posvätených, veriacich a 

verných, otrokov a služobníkov, kráľovstva a chrámu, domácnosti a 

rodiny, nového exodu, vinice, stáda a nového ľudstva.  

Ak by sme chceli vykresliť celistvý biblický obraz cirkvi, museli by sme 

zobrať do úvahy všetky tieto veľké aj malé obrazy. My sa však 

sústredíme len na samotný pojem „cirkev“ a ukážeme si, ako jeho 

porozumenie ovplyvňuje život cirkvi. 

Označenie „cirkev“ v Novej zmluve je prekladom gréckeho slova ekklésia. 

Slovo ekklésia pochádza zo slovesa kalein (volať) a z jeho zloženého 

tvaru ek-kalein (vyvolávať, zvolávať, volať von). V klasickej gréckej 

literatúre heraldi zvolávali občanov mesta, aby sa zhromaždili. Tieto 

výrazy majú oficiálny nádych, lebo ľudia sa mali zhromaždiť 

z oficiálnych dôvodov.  

Pre novozmluvné použitie má väčší význam použitie slova ekklésia  

v gréckom preklade Starej zmluvy. V tomto preklade sa výraz ekklésia 
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objavuje asi stokrát. Najčastejšie sa ním prekladajú bežné hebrejské 

výrazy (édáh a qáhál) na zhromaždenie ľudí. Ešte dôležitejšie je, že Stará 

zmluva často zdôrazňuje, kto sa zhromaždil, alebo kto zvoláva 

zhromaždenie, tým, že ho označuje za “zhromaždenie Hospodinovo”  

(5M 23:2nn; 1Par 28:8; Neh 13:1; Mi 2:5). V tomto zmysle dostal výraz 

(heb. qáhál a gr. ekklésia) technický teologický význam, ktorý sa týka 

izraelského ľudu, najmä keď je zhromaždený pred Bohom. Také 

významné udalosti, akými bolo prijatie zákona (5M 5:22), posvätenie 

Šalamúnovho chrámu (1Kr 8:14nn) a Ezdrášovo čítanie knihy zákona 

(Neh 8:2) sa udiali, keď bolo zhromaždenie spolu.  

V Novej zmluve ekklésia popisuje zhromaždenie kresťanov, ktorí sú 

svojím vzťahom zjednotení s Ježišom Kristom. Zároveň sa však toto 

označenie používa iba na zhromaždenie Kristových učeníkov po jeho 

ukrižovaní a vzkriesení. Pavol používa tento termín pre kresťanov, ktorí 

sú zhromaždení na konkrétnom mieste (napríklad v dome Kol 4:15; 

Filem 2) za účelom bohoslužby (1K 11:18; 14:19), modlitieb, či 

vyučovania (Sk 11:26; 12:5; 1K 14:4-5, 28:34-35), ale aj pre kresťanov 

v určitom meste alebo oblasti. Pavol tak hovoril o “tesalonickej cirkvi” 

(1Tes 1:1; 2Tes 1:1), o kresťanoch v provincii (Galácii: G 1:2; Judsku: 

G 1:22), alebo v širšej oblasti (Ázii: 1K 16:19). Vtedy však používa tento 

výraz v plurále (cirkvi). V najširšom zmysle hovorí Pavol o “všetkých 

Kristových cirkvách” (R 16:16).  

Na základe tohto stručného rozboru môžeme povedať, že cirkev nie je 

Boží ľud, ale aktivita Božieho ľudu. Je to zhromaždenie Božieho ľudu. 

Zhromaždenie môže byť len zhromaždením konkrétnych ľudí na 

konkrétnom mieste. Dogmaticky zduchovniť toto zhromaždenie 

a hovoriť o cirkvi neviditeľnej bolo pre Pavla nemysliteľné. 

Zhromaždenie nemôže byť neviditeľné.  

Prihováram sa preto, aby sme sa vrátili k slovníku našich starých 

rodičov a rodičov, ktorí boli členmi zhromaždenia, a nie cirkvi. Chodili 

do zhromaždenia, a nie na bohoslužby. Na slovách totiž záleží, 

a niekedy viacej ako si myslíme.  

Zhromaždenie robí kresťanským to, kto ho zhromažďuje, koho 

zhromažďuje a načo ho zhromažďuje. 

Kto zhromaždenie zhromažďuje? 

Cirkev, tj. kresťanské zhromaždenie vzniká vtedy, keď Boh realizuje 

svoje vyvolenie tým, že osobne povoláva k sebe mužov a ženy (R 8:29n). 

Toto zhromaždenie dáva dokopy Božia ponuka zmierenia, ktorá 

prichádza skrze apoštolov a ďalších zvestovateľov (2K 5:19n). Charakter 

ekklésie sa označuje najmä vtedy, keď sa hovorí o “cirkvi Božej.” 

Prívlastok “Božia” sa niekedy pripája k singulárnej forme (1K 1:2; 10:32; 
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11:22; 15:9; G 1:13; 1Tim 3:5,15) a inokedy k plurálnej forme (1K 

11:16; 1Tes 2:14; 2Tes 1:4). Niekedy sa prívlastok “Božia” neuvádza, ale 

z kontextu vyplýva. Teologicky to naznačuje, že cirkev dostáva svoju 

identitu a zmysel zo skutočnosti, že je to ľud “vyvolaný Bohom.” Je to 

Boh, kto zvoláva a zhromažďuje cirkev. Je to Boh, kto pôsobí v cirkvi a s 

cirkvou (1K 12:28). Cirkev sa niekedy spomína aj ako “Kristove cirkvi” 

(R 16:16), alebo “cirkvi Božie, ktoré sú v Kristu Ježišovi” (1Tes 2:14). 

Keby sme Ježišove slová v Mt 16:18: Ty si Peter a na tej skale si 

postavím Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu, čítali s pozadím Ex 

19:4nn, kde Hospodin zvolal Izrael k sebe na vrch Sinaj, tak by sme sa 

nedohadovali už stáročia, či cirkev bola ustanovená na Petrovej osobe, 

či na Petrovom vyznaní. Vedeli a tešili by sme sa, že sme súčasťou 

nebeského zhromaždenia, ktoré zhromažďuje Kristus okolo Božieho 

trónu. Vedeli by sme z Heb 12:22-24: No vy ste sa priblížili k vrchu Sionu 

a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, 

k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v 

nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli 

dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia. 

Nie vyslobodením Izraelitov z Egypta, ale svojou zmluvou na hore Sinaj 

zhromaždil Hospodin pre seba zvláštny ľud. Tak aj my sme vstúpili do 

slávnostného zhromaždenia na Sione spolu so svätými a anjelmi skrze 

nášho prostredníka, Ježiša Krista. Rovnako ako zhromaždenie na Sinaji 

zadefinovalo Boží ľud Starej zmluvy, tak aj zhromaždenie na Sione 

definuje ľud Novej zmluvy. 

Cirkev ako kresťanské zhromaždenie vždy malo a stále si musí zachovať 

tento „nebeský“ charakter. Tým sa nijako nepopiera naše zhromaždenie 

tu a teraz. Naše zhromaždenie má byť čo najvernejšou podobou toho 

nebeského. Anglikánsky profesor Broughton Knox o tom hovorí: „Autor 

listu Hebrejom nepredpovedá budúcnosť, ale hovorí o prítomnej 

realite... My sme už príslušníkmi nebeskej rodiny. My sme už v Kristovi; 

už v nebi, hoci ešte stále na zemi očakávame vykúpenie nášho tela. 

Zčasti sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu; sčasti ešte 

stále patríme na zem a potrebujeme umŕtvovať naše pozemské údy. 

Už sme v nebi, toto je naša prítomná situácia, a nielen budúca nádej. 

Sme už teraz občanmi nebeského mesta (Fil 3:20), členovia Božej rodiny 

(Ef 3:19), nebeské zhromaždenie (Heb 12:23).“ 

Cirkev je zhromaždením, ktoré zhromažďuje Kristus okolo seba. Preto 

Pavol varuje rozhádaných korinťanov: Azda neviete, že ste Božím 

chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho 

Boh zničí; lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy (1K 3:16-17)!  
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Miestne zhromaždenie kresťanov nie je teda iba náhodné, ani 

pragmatické zhromaždenie s nejakým špeciálnym zámerom. Súvisí 

s večnými Božími zámermi a s našou novou identitou v Kristovi. 

Toto zhromaždenie je Božím vlastníctvom, ktoré nikto z nás nesmie 

privatizovať. Jeho identita je daná Kristom, a nie príslušníkmi tohto 

zhromaždenia. Kolektívne rozhodovanie v tomto zhromaždení nie je 

odrazom demokracie (= vlády ľudu). Je prejavom toho, že každý kto 

prijal pozvanie Ježiša Krista, dostal aj jeho Ducha, a preto v 

zhromaždení veriacich rozpoznáva vôľu Krista, Pána. 

Koho zhromažďuje? 

Kresťanské zhromaždenie sa zrodilo pri zoslaní Svätého Ducha 

zvestovaním Krista. Odvtedy vždy, keď mužovia a ženy prijímajú toto 

zvestovanie vo viere, Kristus sa stáva reálne prítomným v ich strede. 

Miestne zhromaždenie kresťanov je odrazom dokonalého vzťahu, ktorý 

od večnosti existuje v Božej Trojici: Otec sa stará o Syna, Syn hľadá 

slávu Otca a Duch je Duchom, ktorý napĺňa Otca i Syna. Každá osoba 

Trojice sa stará o blaho iných a v konečnom dôsledku o spásu ľudí, 

ktorými tvorí toto zhromaždenie. Preto prvoradá orientácia 

kresťanského zhromaždenia musí byť vertikálna – smerom k Bohu. 

Je málo, ak spolu iba komunikujeme. V kresťanskom zhromaždení 

oslavujeme, modlíme sa a ďakujeme Bohu, ktorý hovorí k svojmu 

zhromaždeniu svoje slovo. Slovami spomínaného B. Knoxa: „Boh sa 

obracia k svetu zachraňujúcou láskou a v ňom sa aj my obraciame k 

svetu v zachraňujúcej láske (tj. evanjelizácii a činmi lásky). Kresťanské 

spoločenstvo nemôže byť zakrivené do seba, lebo je spoločenstvom 

Božieho Ducha. Objíma celý svet tak, ako aj Boh. On tak miluje svet.“  

A my tiež tak musíme! Samozrejme, sme a zostávame hriešnymi. Preto 

aj naše vzťahy sú nedokonalé. A nielen že sú nedokonalé, ale práve 

preto, že vzťahy sú také nesmierne dôležité, v oblasti osobných vzťahov 

prežívame aj najintenzívnejšiu radosť, alebo najintenzívnejšie trápenie. 

Platí to pre naše rodinné, partnerské aj cirkevné vzťahy. Napriek 

vzletným myšlienkam o našej účasti v ponebeskom zhromaždení,o 

ktorých sme hovorili v predchádzajúcom odseku, ale aj práve kvôli nim, 

je pre zhromaždenie dôležitý aj poriadok a disciplína, nielen spoločná 

oslava, modlitby a načúvanie Božiemu slovu. Apoštol Pavol si naliehavo 

uvedomoval nutnosť disciplíny vo svojom vlastnom živote, aby sám 

nezlyhal (1K 9:27). Pán Ježiš varuje príslušníkov zhromaždenia pred 

odpadnutím podobenstvami o semene v rôznych pôdach (Mt 13:1-9), o 

kúkoli medzi pšenicou (Mt 13:24-30), či o ovciach a capoch (Mt 25:31-

46). Hrozná možnosť odpadnutia je aj dôležitou témou listu Hebrejom 

(2:3; 3:7-4:16; 6:1-12; 10:26-39). 12. kap., z ktorej sme si citovali 

prekrásny obraz o zhromaždení v nebeskom Jeruzaleme, končí rovnako 
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vážnym varovaním vo vv. 25-29: Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, 

ktorý hovorí. Veď ak neunikli tí, čo odmietali toho, čo oznamoval Božiu 

vôľu na zemi, o čo menej my, keď sa odvrátime od toho, čo hovorí z 

neba... A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si 

milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu 

zapáčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň. Práve preto, že sa približujeme 

k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní 

v nebi (Heb 12:22n), nemáme opúšťať svoje zhromaždenie tu na zemi, 

ale máme sa povzbudzovať a napomínať navzájom v láske (10:24-25). 

Do zhromaždenia teda disciplína nevyhnutne patrí. 

Cirkev je teda zhromaždenie, ktoré zvoláva/ustanovuje trojjediný Boh, 

a preto jemu patrí a jemu sa aj zodpovedá. Toto svoje zhromaždenie 

zhromažďuje Boh z ľudí, ktorí počuli a prijali jeho ponuku na zmierenie. 

Sú to ľudia, ktorí „vzývajú Božie meno“ na konkrétnom mieste (Sk 9:14; 

1K 1:2). Z toho pre nás vyplýva, že súčasťou zhromaždenia sa stávame 

osobným prijatím Božej ponuky v Kristovi, ale tým nevyhnutne 

vstupujeme aj do vzájomných vzťahov s inými bratmi a sestrami, ktorí 

túto ponuku tiež prijali. V tomto zmysle sa hlásime k výroku cirkevného 

otca Cypriána: „Pre koho cirkev nie je matkou, pre toho Boh nie je 

otcom.“ Nie je možné mať spojenie s Pánom bez spojenia s bratmi a 

sestrami. Preto slovami brata Fazekaša: „Mali by sme stáť na zásade, že 

keď už sa niekto rozhodol pre Pána a chce sa dať pokrstiť, nemá zostať 

mimo zboru. Lebo sú aj takí, ktorí považujú krst za biblicky prikázaný, 

ale vstup do zboru nie. Tých by sme mali viesť k spomínanému 

princípu, že krst je novozmluvná forma vstupu 

do zboru.“ 

Na jednej strane musia naše zhromaždenia zostať pokornými a pamätať, 

že kniha členov, ktorú vedie staršovstvo, sa celkom nezhoduje s knihou 

života, ktorú vedie Boh. Na druhej strane nás to však nezbavuje 

zodpovednosti usilovať sa o to, aby sa tá naša kniha čo najviac 

zhodovala s Božou. Voči celému svetu máme zodpovednosť 

evanjelizačnú a voči svojim členom máme zodpovednosť pastoračnú. 

Načo ho zhromažďuje? 

Už sme povedali, že náš Boh je od večnosti v troch osobách, ktoré 

prežívajú navzájom dokonalý vzťah lásky. On nie je ani narcisticky 

zakrivený do seba a pre svoje blaho nepotrebuje chválu, vďaku a slávu 

od nás. Načo nás teda Boh zhromažďuje? Ako Boží ľud sme zapojení 

a konáme rôzne aktivity. V úzkom slova zmysle väčšina tých aktivít nie 

sú zhromaždením. Z listu Efezanom sa dozvedáme, že cirkev ako 

zhromaždenie má vlastne robiť iba dve veci. Podľa Ef 2:22 sme 

zhromaždení, aby sme boli spoločne budovaní na Boží príbytok v 
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Duchu. Podľa 4:15 aby sme vo všetkom dorastali v Krista. Druhým 

účelom, na ktorý nás Boh zhromažďuje, je to, aby sa kniežatstvám 

a mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev (=zhromaždenie) ohlasovala 

mnohotvárna múdrosť Boha (Ef 3:10). Slovami Petra: aby ste zvestovali 

veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla 

(1Pt 2:9). Jedno i druhé sa deje vtedy, keď sa spolu zhromažďujú ľudia 

s rôznym rasovým, sociálnym, národnostným, kultúrnym, 

ekonomickým či vekovým pozadím. 

Z toho pre nás vyplýva ťažká otázka: Princíp homogénnych skupín môže 

byť účinným evanjelizačným nástrojom. Ľahšie a účinnejšie vieme 

evanjeliom osloviť rovnakých ľudí. Ale je to správny prístup k 

miestnemu zhromaždeniu Božieho ľudu? Keď pripravujeme špeciálne 

zásady života a budovania rómskych staníc a zborov, nevzdávame sa 

tým vopred aspoň jedného zo základných účelov Božieho zhromaždenia? 

Nemám na to uspokojivú odpoveď, ale túto otázku si musíme vážne 

pred Bohom klásť. 

Znie to divne, ale zhromaždenie nie je evanjelizačnou kampaňou ani 

diskusným krúžkom na aktuálnu tému. Nie je usporiadané pre tých, čo 

sú zvonka, ale pre tých, čo sú zvnútra. Je otvorené pre všetkých a Pavol 

o zhromaždení v Korinte očakával, že bude zrozumiteľné aj pre tých, čo 

sú zvonka. Zato však ešte neočakával, že všetko, čo sa v zhromaždení 

deje, bude orientované na to, aby sa tam všetci cítili pohodlne. Dávajme 

si pozor, aby sme našich návštevníkov neodcudzili svojím 

nezrozumiteľným jazykom, či neobjasnenými rituálmi. Naši návštevníci 

však prichádzajú do kresťanského zhromaždenia, ktoré sa z princípu 

musí odlišovať od iných zhromaždení. 

Cirkev je zhromaždená Kristom okolo Krista nato, aby sa stretla s 

Kristom v jeho Duchu prostredníctvom jeho Slova. Hospodin bol nielen 

uprostred zhromaždeného ľudu Starej zmluvy v ohni, ktorý vystupoval 

z hory Sinaj, ale tam k nemu hovoril. Rovnako je Boh nielen prítomný 

uprostred svojho ľudu na Sione, ale hovorí (Heb 1:1-2; 12:25). Autorita 

Božieho slova je podstatná, a preto čítanie a objasňovanie tohto slova je 

nepostrádateľným pre kresťanské zhromaždenie. Tu sa musíme vyhýbať 

dvom krajnostiam: Na jednej strane sme v minulosti asi príliš hovorili 

o zhromaždení iba ako príležitosti pre vzájomné vzdelávanie. Keď sa 

pozrieme do Kresťanského spevníka, nájdeme tam len veľmi málo 

piesní, ktorými by sme priamo oslovovali Boha. Nepomerne viacej v nich 

oslovujeme seba navzájom, alebo spievame o Bohu. Ako reakcia nato 

prišli moderné chválospevy, ktoré síce veľmi často oslovujú priamo 

Boha a vyjadrujú mu naše vyznania lásky a vďačnosti, ale obsahovo sú 

často veľmi plytké a emotívne majú občas skôr romantický, než úctivý 



   19 

dôraz. Modlime sa, aby pripravovaný nový spevník bol vyvážený aj v 

tomto smere. 

Ako sme už hovorili, Boh je vzťahová bytosť a preto aj vzájomné vzťahy 

ľudí, ktorí sú zhromaždení Kristom okolo Krista, sú veľmi dôležité. Veď 

preto sa aj voláme Cirkev bratská. Pestovanie vzťahov si vyžaduje čas. Z 

toho vyplýva, že musíme spolu tráviť viacej času ako 1-2 hodiny 

týždenne, čo sa čoraz častejšie stáva normou. Žijeme v narušenom 

padlom svete, kde si láskavé vzťahy vyžadujú aj ťažké a bolestné obete, 

ako nám to Kristus ukázal (Ef 5:25-27). Práve v ére sociálnych sietí 

musíme byť v zhromaždení oveľa hlbšie zainteresovaní do života jeden 

druhého. V kresťanskom zhromaždení nemá miesto individualizmus, 

kde si ľudia chodia len uspokojiť svoje náboženské potreby ako do 

akéhosi duchovného supermarketu a kde sa každý stará sám o seba, 

prípadne si nato platíme profesionálov. 

Vzťah medzi zhromaždením a denomináciou 

V našej bežnej reči hovoríme o konkrétnom zhromaždení ako o zbore 

a o všetkých zboroch spolu ako o cirkvi. Lenže z toho, čo sme doteraz 

hovorili o cirkvi ako zhromaždení, vyplýva, že to je nielen nesprávne, 

ale aj chybné. Cirkvou je totiž zhromaždenie ľudí, ktorých zvolal Kristus 

a ktorí sa spolu stretávajú, aby mu vyjadrovali svoju lásku a počúvali 

jeho slovo. Načo nám je teda denominácia? Už spomínaný B. Knox, 

ktorý inak vystupoval ostro proti denominacionalizmu, hovorí toto: 

„Zhromaždenia by mali byť v spoločenstve navzájom. Zhromaždenie by 

nemalo konať nezávisle od ostatných zhromaždení. Nezávislosť nie je 

kresťanským konceptom. Je v rozpore s Božou prirodzenosťou, aj s 

prirodzenosťou, s ktorou stvoril nás. Nezávislosť je protirečením 

kresťanského spoločenstva. Zhromaždenia by nemali konať bez 

rešpektovania ostatných zhromaždení. Denominačné štruktúry 

napomáhajú vzájomnej závislosti zhromaždení. Tieto väzby sú 

prirodzeným prejavom spoločenstva Božieho Ducha. Denominácia a jej 

funkcionári majú službu, ktorá je spoločná pre všetkých kresťanov, 

tj. pomáhať, radiť, povzbudzovať a napomínať zhromaždenie a jeho 

členov.“ Môže byť účinným nástrojom na podporu pravého 

kresťanského spoločenstva v každom zhromaždení. Denominácie sú 

ľudské štruktúry, ktoré keď dobre fungujú, tak podporujú vzájomnú 

závislosť zhromaždení a verné zvestovanie evanjelia v každom z nich. 

Problém nastáva vtedy, keď denominácia seba považuje za „cirkev“ a 

oddanosť, ktorá by mala patriť jedine Kristovi, si začne nárokovať pre 

seba. Začne žiť svojím vlastným životom a pokúša sa prinútiť 

zhromaždenia, aby slúžili jej agende. Denominácia však nie je cirkev.  
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Je to obslužná štruktúra určená na pomoc zhromaždeniam, ktoré sú 

skutočnou cirkvou. 

Hovorím tieto varovné slová, hoci som na čele denominácie a 

prednášam ich v predsedníckej správe na konferencii. Ale núti ma 

k tomu všeobecné pozorovanie vo všetkých veľkých denomináciách, 

ktoré postupne ovládli liberáli a v mnohých prípadoch pretláčajú 

agendu, ktorá je v priamom rozpore s učením Písma. Keď som sa dostal 

do orgánov našej Medzinárodnej federácie slobodných evanjelikálnych 

cirkví, so znepokojením pozorujem túto tendenciu aj tam. 

Na Slovensku ma však znepokojuje aj opačná tendencia. Tou je snaha o 

čo najväčšiu nezávislosť zhromaždení. Potom sa dokonca tu a tam 

objavuje aj arogancia väčších a silnejších, ktoré navrhujú zrušiť a 

rozpustiť malé a slabé zhromaždenia.  

Všetci naši duchovní majú uzatvorený pracovný pomer s denomináciou 

(Cirkev bratská v SR). To je duchovne opodstatnené tým, aby boli menej 

závislí od svojho zhromaždenia. Niektorí sa však správajú tak, ako keby 

boli súkromníkmi, či „umelcami na voľnej nohe.“ Odídu zo svojho 

zhromaždenia aj na viacej dní bez toho, aby zamestnávateľ vedel, či je 

na dovolenke, služobnej, či akej ceste. Zhromaždenia, ktorých sa to 

priamo dotýka, s nevôľou nesú, keď sa denominácia vyjadrí k 

vieroučným otázkam (démonológia Modulárnej školy MPK), k otázkam 

morálky (homosexualita), či k umiestneniu vikárov a asistentov. 

Som vďačný našim predkom za to, že v Cirkvi bratskej sa vždy usilovali 

vyvažovať tendencie medzi prílišným dôrazom na denomináciu a 

prílišnou nezávislosťou miestnych zhromaždení (= cirkví). V aktuálne 

platnej Ústave to vyjadrili tak, že „je zväzkom samostatných zborov 

v Slovenskej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali k jednomyseľnosti 

viery, k službe Bohu a ľuďom a k bratskému spolužitiu podľa príkladu 

novozákonnej cirkvi“ (I.1.3a). 

Zachovávať rovnováhu medzi denominacionalizmom a nezávislosťou 

zhromaždení nikdy nebolo ľahké a dosahovala sa väčšinou tak, že sa 

presúval dôraz raz na jednu a raz na druhú stranu. Vždy tu bolo 

napätie a želám sebe aj tejto denominácii, aby toto napätie zostalo a aby 

sme ho spolu aj udržiavali a zachovali aj v pripravovanej Ústave a 

Poriadku. 

Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má silu budovať a 

dať dedičstvo všetkým posväteným. Skutky 20:32 

* 

 


