
 

 

 

Stvorení  
sme pre vzťah, rodíme sa zo vzťahu a žijeme vďaka vzťahom. Na 

intenzitu a kvalitu vzťahov sme mimoriadne vnímaví. Neustále v nich 

zachytávame rôzne signály a zároveň do nich vysielame svoje vlastné 

posolstvá. Vzťahy nás ochraňujú pred bezvýznamnosťou. Veď žiadna 

naša radosť a potešenie (aj úspech v tom najlepšom a najčistejšom 

zmysle slova) nemá význam, ak si ho nikto nevšimne. A tí, ktorí majú 

radi samotu, môžu si ju užívať práve preto, že jej protipólom je 

sociálna interakcia. Bojíme sa bezvýznamnosti. Preto sa jeden typ ľudí 

uchádza o pozornosť druhých prostredníctvom nápadného extrovertného 

správania. A iný typ na seba púta pozornosť svojou náhlou 

utiahnutosťou. Sme zachmúrení - niekedy právom, niekedy na škodu: 

Netvár sa zachmúrene, ...ale natri si hlavu olejom a tvár si umy... 

(Matúš 6:16). Alebo sa tvárime radostne, hoci je to len maska.  

pokračovanie na poslednej strane 

 

Bohoslužby 

1.6. 9:30  Miroslav Haszics 

8.6. 9:30 

 

17:00 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA  

ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 

15.6. 19:00  John Birnie 

22.6. 9:30 

 

15:00 

 Daniel Fajfr  

ZBOROVÝ DEŇ 

POPOLUDNIE V HORNEJ SEČI 

29.6. 9:30  Štefan Evin 

Sviatok zoslania Ducha svätého – spoločné bohoslužby 
9.6.  19:00  Pondelok * Štefan Evin 
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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) 

4.6. Cs.Tolnai J. Henžel J.Tomašovský  Š.Evin 

11.6. - S.Garden - - - 

18.6. J.Verčimák M.Haszics  G.Sirotňák  

25.6. Š.Evin S.Garden M.Prišťák  Š.Hasič 

Porada staršovstva 
 16.6. pondelok 18:00 

Zborová škola pre každého 
Téma: Izaiáš – Evanjelista Starej zmluvy 

  13.6.-14.6. piatok-sobota 

Celoslovenský pobyt seniorov 
 15.6.-22.6. Zemplínska Šírava 

 

     MaMi klub  
 11.6. streda 9:30  25.6. streda 9:30 

 18.6. streda 9:30     

Hostitelia 
1.6. Kováčová Júlia 

Bálintová Mária 

22.6. Zomborská Milena 

Tomašovská Marta (HS) 

8.6. Lüleiová Júlia 
Guťanová Miriam (HS) 

29.6. Gulásová Mária 
Guťanová Alena   

15.6. Machajdíková Mária 

Prištiaková Ľubica  
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Miesto pre Božiu reklamu                           Kristína Prištiaková 

Život je ako strom. Na začiatku veľmi chabý, postupne však silnie, 
kmeň a konáre hrubnú. Na jar je plný bielych kvetov, vyrastajú zelené 

lístky a je naozaj krásny. Dokonca aj ľudia, keď okolo neho 

prechádzajú, usmievajú sa, obdivujú ho. To isté sa opakuje na jeseň,  

vtedy sa jeho listy sfarbia do všetkých možných odtieňov oranžovej 

a postupne opadávajú. Vytvárajú na chodníkoch pestré koberce. 

Potom príde zima. Kvety a listy sú preč, zostanú len holé konáre, šedá 

kôra, na ktorej je každým rokom viac a viac vrások. Nikto sa pri ňom už 

nepristaví. Nikoho nezaujíma. Strom s nádejou čaká na ďalšiu jar, 

ďalších pár mesiacov slávy a takto sa to opakuje roky, desaťročia. 

Tak aj my ľudia. Narodíme sa, dospievame, zažívame veľa úžasných 
vecí. Niekedy sa cítime šťastní. Niekedy, úplne naopak, cítime sa ako 

ten strom počas zimy. Nikto si nás nevšíma, náš život je šedý, smutný, 

plný problémov. Nevieme, kedy a aký bude koniec. Možno jedného dňa 

príde drevorubač a strom jednoducho vytne.   

Čím som bola staršia, tým hlbšie som si uvedomovala fakt, že v živote 

mám dve možnosti. Môžem navždy zostať stromom, na jar kvitnúcim, 

na jeseň zhadzujúcim farebné listy. Môžem sa tešiť z krásy svojho 
života, užívať si ho. Dokonca robiť šťastnými aj ľudí okolo seba. Avšak 

uplynú roky, kôra začne vráskavieť, konáre chabnúť, kmeň práchnivieť. 

Čo mi zostane z dočasnej krásy toho pozemského, z konečného života?  

Keď som mala deväť rokov, mnohým veciam som ešte nerozumela. 

Odmalička som vo svojom živote videla vzory Božích mužov a žien 

a možno do veľkej miery podvedome som sa im chcela podobať. Bol 

marec a v divadelnej sále prebiehala evanjelizácia ProChrist. 
Nepamätám si, čo presne rečník v ten večer hovoril, pamätám si však 

to, ako sa to dotklo môjho srdca a vo vnútri som cítila zvláštnu istotu. 

Túžila som reagovať na výzvu, preto som vstala, prešla pod pódium 

k niekoľkým ďalším ľuďom a modlila sa k Ježišovi. Nerozumela som 

úplne tomu, čo sa má týmto krokom v mojom živote začať, ale cítila som 

veľkú túžbu spoznať to. Chcela som spoznať Ježiša. Ježiša, o ktorom už 
dnes viem, že je môj Záchranca a Pán. Myslím, že práve v ten deň sa 

začala moja premena, rozhodnutím pre tú druhú možnosť. Povedala 

som Bohu, aby z môjho stromu urobil to, čo chce On sám. 

Niekoľko rokov po tejto udalosti som sa cítila bezpečne. Začala som 

chodiť na mladší dorast. Obklopovaná ostatnými rovesníkmi som mala 

pocit, že všetko je v absolútnom poriadku. Avšak, keď som mala trinásť 

rokov, prežila som, ako ma Boh začína okresávať. Na letnom výlete 
mladšieho dorastu som pochopila jednu veľmi závažnú vec. V mojom 

živote je hriech. Uvedomila som si, že môj život v škole a inde medzi 

neveriacimi ľuďmi vôbec neodzrkadľuje to, komu patrím. Bola som vždy 
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tam, kde sa ohováralo a ubližovalo. Chcela som sa zapáčiť neveriacim 

spolužiakom, preto som sa správala ako oni. Pýtala som sa samej seba: 

Naozaj patrím Bohu? V jeden večer na tom výlete som pochopila, že Boh 

nie je len spirituálny doplnok materiálneho sveta. V skutočnosti Ho až 
zúfalo potrebujem, lebo sama, taká aká som, aj s vynaložením svojho 

najväčšieho úsilia o zmenu, pred Bohom nikdy nemôžem byť svätá. 

Skončila som základnú školu a vidiac príklad ľudí, ktorých som vždy 

obdivovala, hlavne starších dievčat Zuzky Potockej a Evičky Kohútovej, 

rozhodla som sa v mladšom doraste zostať ako pomocník vedúcich. 

Mnohokrát nám bolo hovorené o službe, preto som mala pocit, že je 

v živote kresťana veľmi dôležitá. Až po čase strávenom v tejto službe 
som pochopila, že niektoré moje postoje nie sú správne. Je pravda, že 

Boh chce, aby sme si kresťania medzi sebou navzájom slúžili, avšak 

v prvom rade chce, aby sme slúžili Jemu, a to z celého srdca. Boh ma 

znovu začal okresávať. Ukázal mi, že život kresťana vôbec nie je 

jednoduchý, vyžaduje si vernosť, mnohokrát sebazapieranie a často 

prichádza nepochopenie zo strany druhých ľudí. Avšak Boh mi dal 
Ducha Svätého, ktorý mi každodenne v tomto boji pomáha, povzbudzuje 

ma k vytrvalosti. Keď som videla, ako Ježiš mení životy ľudí okolo mňa 

a ja môžem byť súčasťou Jeho práce a budovať tak Jeho kráľovstvo, 

spôsobovalo mi to obrovskú radosť.  

Krásne obdobie som prežívala počas strednej školy. Boh do môjho života 

posielal nové vzťahy a upevňovali sa tie staré. Zbadala som pri sebe dar 

empatie a porozumenia druhým ľuďom, mala som množstvo hlbokých 
rozhovorov s neveriacimi priateľmi a snažila sa vniesť Svetlo do 

zlomených duší. Dôležitou časťou môjho života sa stalo umenie, hlavne 

hudba a písanie. V tomto veku som prirodzene čelila mnohému 

pokušeniu, mnohokrát ma lákalo chodiť s neveriacimi chlapcami, žiť 

tak, ako moji neveriaci rovesníci, mala som však už pevný základ 

v Bohu a uvedomovala som si, aký je ich koniec. Práve preto som 

považovala rozhovory s nimi za veľmi dôležité. 

Potom prišiel tretí prelomový bod môjho života. Dostala som pozvanie 

stráviť tri mesiace v Amerike. Nesmierne som sa tešila. Vždy bolo mojou 

veľkou túžbou cestovať a vidieť svet. V tomto prípade som mala tiež 

obrovskú radosť  z môjho poslania – pomáhať v zbore v Novom Mexiku 

a naučiť sa znovu niečo nové o službe Bohu. Veľmi dlho som sa za tieto 

tri mesiace modlila. Pokoroval ma strach a obavy z toho, že nebudem 

schopná splniť všetky očakávania. 

Stále žasnem nad tým, ako sa o mňa Pán Boh v Amerike postaral. Bola 
som medzi ľuďmi, ktorí oplývali láskou k Bohu a láskou k druhým 

ľuďom. Zažila som veci, o ktorých by som nikdy ani nesnívala. Tiež som 

sa veľmi veľa naučila. Spievala som v kapele, pracovala v kancelárii 
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a venovala sa rôznym mladým ľuďom a deťom. Študovala som Bibliu so 

svojimi rovesníkmi. Zaspávala som s vďakou a so šťastnou dušou.  

Odchod som znášala veľmi ťažko. Premýšľala som nad vecami, ktoré ma 

doma čakajú. Rodina, priatelia, nová škola, služba vo Fusion, hudobno-

evanjelizačnom klube v Banskej Bystrici. Pochopila som, že môj život je 

na Slovensku, a ďalším krokom je použiť v živote a v službe všetko 

krásne, čo som v Amerike prežila a čo som sa naučila. Vrátila som sa. 

Vedela som, že návrat domov bude ťažký, ale nečakala som až takú 

ranu. Už po štyroch dňoch doma s rodinou som sa musela odsťahovať 

do Bystrice. Prvý deň v novej škole strašne pršalo a mne bolo do plaču. 

Cítila som sa neskutočne sama a strateno, nikoho som nepoznala, 

nikoho som nezaujímala. Keď som zistila, že kvôli rozvrhu nemôžem 

chodiť ani na Fusion, bola som veľmi nešťastná. Pýtala som sa Boha: 
Načo je toto dobré? Nikdy v živote som sa necítila horšie. So závisťou 

som spomínala na Ameriku a túžila byť späť. Tam som sa nikdy necítila 

sama, bola som šťastná v službe Bohu. Ešte som nevedela, že Pán Boh 

si ťažký polrok chce použiť na to, aby ma znovu okresával a tvaroval. 

V tomto období som veľmi ubližovala mojej rodine a myslím, že tiež 

všetkým ostatným blízkym. Bola som neustále smutná a oni cítili, že by 

som tu a s nimi najradšej nebola. Takto to pokračovalo niekoľko 
mesiacov, začala som sa utápať v sebaľútosti, neustálom smútku, 

v samote, plakala som úplne stále, keď ma nikto nevidel. Túžila som 

mať to, čo som ešte prednedávnom mala. Túžila som byť šťastná. 

Po mesiacoch tejto duchovnej a emocionálnej slepoty som zrazu uvidela 

a pochopila. Ani neviem kedy, ale v jednej chvíli bolesť dávala zmysel, 

všetko do seba zapadalo a ja som zrazu vedela, že Boh je všetko. Že 

mimo Neho žiadne trvalé šťastie, cieľ, zmysel života neexistuje. Že s Ním 

nikdy nie som sama. V jeden víkend som prišla domov a oplývala 
radosťou. Vôbec nič sa na vonkajších okolnostiach nezmenilo, avšak 

zmenilo sa niečo v mojom vnútri. Moji rodičia nerozumeli, čo sa so 

mnou deje. Zrazu som sa na minulé leto v Amerike dokázala pozerať bez 

závisti a s veľkou vďačnosťou za to, čo všetko mi Pán Boh dovolil zažiť 

a čo všetko môžem použiť ďalej vo svojom živote. Radosť v mojom srdci 

bola nadpozemská, zoslaná priamo od Neho. 

Zistila som, že nechcem, aby môj život bol ako strom, ktorý svoj život 
len prežíva, kvitne, pustne a nakoniec vyschne a zomrie. Chcem, aby 

môj strom bol užitočný. Dovolila som Pánu Bohu aby tento strom použil 

na to, čo chce On. Neviem, čo to bude. Ale viem, že Pán Boh ma tvaruje 

a okresáva. Dáva tak môjmu životu oveľa hlbší zmysel ako je prežívanie 

zo dňa na deň. Dáva mi istotu, že som tu, aby som bola odrazom Jeho 

lásky a správcom Jeho stvorenia. Aby som bola súčasťou komunity 

ľudí, ktorí ho tiež milujú, a bola tak raz spolu s nimi Jeho nevestou.  
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Učiteľ besiedky nie je animátor                Katka Prišťáková 

Počas leta je „in“ pracovať ako animátor. Zabávať deti, pripravovať im 
bláznivý program, vytvoriť dobrú atmosféru, vtipy, kopec srandy, aby sa 

cez prázdniny nenudili. V škole (študujem učiteľstvo) nás učia, že 

v súčasnosti učitelia len vzdelávajú a pritom zabúdajú, že v škole sa 

vedie výchovno-vzdelávací proces. To znamená, že učiteľ má nielen 

„naliať“ more vedomostí do hláv žiakov, ale má z nich vyformovať 

dobrých, čestných, spravodlivých ľudí, ktorí sú  empatickí, vedia 

správne riešiť konflikty, atď. 

A ja sa pýtam, kto je učiteľ besiedky? Animátor? Alebo sa podobá 
učiteľovi na základnej škole? Pár rokov som bola pomocníčka 

v besiedke. Lepila som zlaté veršíky a hrala som sa s deťmi. No tento 

školský rok som učila. Druhákov až štvrtákov. A môžem s istotou 

povedať, že učiteľ v besiedke je viac ako animátor, a dokonca viac ako 

učiteľ na ZŠ. Učiteľ v besiedke má veľkú zodpovednosť. Sprostredkúva 
deťom tú najlepšiu správu. Správu o Ježišovi Kristovi. O tom, čo spravil, 

kto je. 

V besiedke nejde len o vedomosti. O zábavu. O vyplnenie času, kým 

dospelí počúvajú kázeň. V besiedke ide o večný život. A preto, milí 

rodičia besiedkárov. Teším sa, na každé jedno dieťa, ktoré donesiete do 

besiedky. Lebo na besiedke sú deti vystavené vplyvu Božieho Slova. 

Mám radosť z toho, keď na Detských chválach (po besiedke do 11:15 

hod.)  môžem s deťmi chváliť nášho Pána. A nakoniec, som rada, že deti 
vidím aj na SAME kluboch v Kontakte. Lebo to je miesto, kde môžu 

pozvať spolužiakov, kamarátov mimo CB. Uvedomujem si, že byť 

učiteľom v besiedke nie je ľahká služba. Nie je to práca animátora ani 

učiteľa v škole. A preto, prosím, rodičia, starí rodičia, zbor, modlite sa 

za mňa a aj za ostatných učiteľov a učiteľky nedeľnej besiedky – aby 
sme mohli jasne a zrozumiteľne hovoriť o Kristovi, o Jeho záchrane pre 

ľudí, a aby to bolo jasne vidieť aj na našich postojoch a životoch. Lebo 
Pán Ježiš povedal: „Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyseľne prosiť 

o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Mt 18:19 

Po Veľkej noci...                                                   Juraj Kohút st. 

Prežili sme požehnané veľkonočné sviatky. K čomu nás však Veľká noc 

vyzýva (som presvedčený, že nielen v najbližšom období po Veľkej noci)? 
V poslednom období som si čítal text z Exodus, 8-11 kapitoly o vyvedení 

Izraela z Egypta. Dve skutočnosti sú tam veľmi zrejmé.  

1. Jednoznačný zámer Pána Boha vyviesť svoj ľud z otroctva Egypta 

(obraz vyvedenia hriešneho človeka z jeho starého spôsobu života) a 
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2. všemožné úsilie panovníka Egypta zabrániť tomuto vyvedeniu (obraz 

toho, ako satan bojuje aj dnes, aby človek natrvalo ostal otrokom 

hriechu a bezbožnosti a zabraňoval novému vzťahu s Bohom).  

Ale nič nie je tak silné, ako Boží odkaz v Ján 3:16 „Lebo tak miloval Boh 
svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v Neho 
nezahynul, ale mal večný život.“ Toto slovo dodnes hovorí o úžasnej 

Božej láske a úsilí zachrániť človeka. Boh demonštroval svoj zámer 

vyviesť Izrael z Egypta pred tvárou celého Egypta desiatimi ranami, 

ktoré mali potvrdiť Božiu slávu a vo vzťahu k Egyptu boli veľmi 

bolestivé. 

A tak aj dnes nie je otázka, či je pripravené vyslobodenie z hriechov, 

vyslobodenie z duchovného Egypta, ale ako a s čím - či to urobíme 

naozaj celým svojim srdcom, či vyjdeme z Egypta, zo svojho starého, 

hriešneho spôsobu života. 

Keď faraón videl, že nebude môcť zabrániť odchodu, začal ponúkať 

rôzne alternatívy. Za každú cenu chcel dosiahnuť, aby sa nepotrhali 
všetky väzby na Egypt. A pri týchto alternatívach by som sa chcel na 

chvíľu zastaviť. 

1. Prvá ponuka faraóna Ex 8:25: „Iďte, obetujte svojmu Bohu tu v zemi.“ 

Nie je nič nebezpečnejšie ako rozhodnúť sa pre službu Bohu, ale svoje 

srdce nechať naviazané na Egypt, na hodnoty tohto sveta. Boh chce 

v prvom rade naše srdce a nie našu službu, alebo príslušnosť k cirkvi. 

Mojžiš pokračuje: „Pôjdeme cestu troch dní na púšť a tam budeme 
obetovať...“ 27v. Reakcia faraóna: „Ja vás prepustím, aby ste obetovali 
Hospodinovi, svojmu Bohu na púšti, len neodchádzajte ďaleko.“ 28v. 

Zámer faraóna (satana). Dobre, rozhodni sa pre Boha, ale nemusíš to 

urobiť celým svojim srdcom, ostaň kresťanom len tak na povrchu. Bieda 
nášho duchovného života je práve v tom, že nedokážeme potrhať všetky 

väzby na tento svet, na svoj starý spôsob života. Najväčšou kliatbou pre 

kresťana je formálny, polovičatý, vlažný vzťah s Bohom. 

2. „Mojžiš riekol: „Všetci pôjdeme, mladí aj starí, naši synovia i naše 
dcéry; so svojim drobným stádom a so svojim dobytkom, lebo máme 
slávnosť Hospodinovu.“ Ex 10:9 

Faraón: „Nie tak, ale nože choďte vy mužovia samotní a slúžte 

Hospodinovi..“11v. 

Aké požehnanie by to bolo pre mužov, pre rodiny, zbory, ale i národ, 

keby muži vyšli z Egypta, potrhali všetky zväzky s týmto svetom 

a rozhodli sa naplno slúžiť Pánu Bohu celým svojim srdcom, zo 
všetkých svojich síl. Vďaka za tých mužov, ktorí sa už pre túto cestu 

rozhodli a ňou už kráčajú. Ešte väčšie požehnanie je, keď vyjdeme 

všetci – starí i mladí, naši synovia a dcéry. 
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3. „Aj náš dobytok pôjde s nami. Nezostane tu ani kopyta, lebo z toho 
vezmeme, aby sme slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu“ 10:26. 

Aké úžasné a zásadné rozhodnutie. Definitívne, žiadne väzby na Egypt, 

nič nechcú nechať v Egypte, čo by ich tiahlo po nejakom čase späť.  

Je po Veľkej noci... Aké je naše chodenie s Bohom? Sme rozhodnutí 

rovnako aj my pretrhať všetky väzby na tento svet, aby sme celou svojou 
bytosťou mohli byť vlastníctvom Ježiša Krista? Keď som sa v úvode 

pýtal: Ako a s čím vyjdeme z Egypta, potom toto je jediná požehnaná 

cesta, správne rozhodnutie. Všetko opustiť a celým srdcom, zapálení 

nasledovať Ježiša Krista. Len takýto život prináša svoje požehnanie 

a stáva sa požehnaním aj pre iných. Je po Veľkej noci.... Mali by sme sa 

úprimne modliť, čo nám ešte bráni, aby bolo viditeľné ovocie nového 

života v našich životoch. 

Cirkev bratská kazateľskou cirkvou (?)          Ján Henžel 
Správa predsedu Rady Cirkvi bratskej pre konferenciu 2014 

Často, keď sa modlím za cirkev, ďakujem za vás Bohu, Otcovi nášho 

Pána Ježiša Krista (por. Kol 1:3). Ďakujem za všetkých, s ktorými 

tvoríme duchovnú rodinu Cirkvi bratskej. Toto je však príležitosť, aby 
som nielen ďakoval za vás, ale aby som aj ďakoval vám. 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). 

V minulej predsedníckej správe som sa venoval téme predpokladaného 
evanjelikalizmu Cirkvi bratskej. Niekoľko otvorených diskusií o 

evanjelikalizme na stránkach Dialógu ukazuje, aká aktuálna aj 

naliehavá téma to je. V roku 2012 som sa venoval biblickému 

porozumeniu cirkvi ako zhromaždenia. Cirkev je zhromaždenie, ktoré 

zhromažďuje Boh. Cirkev je zhromaždenie, ktoré pozostáva z ľudí, ktorí 
reagujú na Božie volanie a počúvajú na jeho hlas. Som presvedčený, že 

tam, kde sa verne zvestuje Božie slovo, tam je počuť Boží hlas. Teraz sa 

nebudem venovať špeciálne zvestovaniu, ale postaveniu a zodpovednosti 

kazateľov, a aj zodpovednosti cirkvi za kazateľov. 

Začnem kontroverznou vetou: Cirkev bratská je kazateľskou cirkvou. Čo 

to znamená, keď zároveň zdôrazňujeme, že sa hlásime k reformačnej 

zásade o všeobecnom kňazstve všetkých veriacich a hovoríme, že 
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spoločenstvo Cirkvi bratskej netvorí hierarchia (hieros=kňaz) a laici 

(laos=ľud)? Pozitívne to znamená, že kňazov ako zástupcov a 

sprostredkovateľov medzi Bohom a ľuďmi nemáme, lebo ich 

nepotrebujeme. Máme totiž Ježiša Krista, jediného veľkňaza, ktorý 
svojou obeťou, vzkriesením a nanebovstúpením vykonal a koná 

dostatočnú kňazskú službu za nás. Cirkev bratská však od svojho 

začiatku rozpoznala, že potrebuje služobníkov slova. V Skutkoch 6 a 14, 

1. Korinťanom a najmä v 1. Timotejovi a Títovi čítame o mužoch, 

ktorých si cirkev volila na vyučovanie a spravovanie. František Urbánek 
o tom píše: „Tým nehovoríme, že sme sa stali prostredníkmi alebo 

pánmi zhromaždenia, Kristovho stáda. Stali sme sa služobníkmi, 

ktorým je zverené od Pána a od cirkvi kázať, zvestovať, učiť, napomínať 

a ustanovenia (krstu a Večere Pánovej) Pána Ježiša vykonávať. To 

všetko je dané celej cirkvi a cirkev vedená Božím Duchom ustanovuje k 

tomu určitých ľudí, ktorí majú povolanie a vystrojenie potrebnými 
darmi" (F. Urbánek: Proč má církevní služebníky, s. 47). 

Keď však hovoríme, že Cirkev bratská je kazateľskou cirkvou, tak 

negatívne to znamená, že jej služby sa stále viacej profesionalizujú a od 
kazateľov sa vyžadujú stále viacej úlohy manažérske, administratívne, 

štatutárne a právne. Do istej miery je to nevyhnutné, lebo cirkev na 

svete je súčasťou svojho spoločenského prostredia, ktoré ju nevyhnutne 

ovplyvňuje. Ak si však nedáme pozor, tak tieto okrajové funkcie 

prevládnu nad podstatnými (zvestovanie, kázanie, učenie, napomínanie, 

povzbudzovanie) a to by bolo veľkou chybou a zlyhaním cirkvi (pozri Sk 
6:2, 4). 

Toto je jeden z podstatných dôvodov, prečo som sa rozhodol napísať 

túto predsednícku správu práve o kazateľoch. Prirodzene, bolo by veľmi 

užitočné venovať dôkladnú pozornosť tomu, čo o ich povolaní, poslaní, 
príprave aj pokušeniach hovorí Písmo, ale to si odložíme na inú 

príležitosť aj miesto. Tu by som chcel vyjadriť vám a tým aj celej cirkvi 

svoje postrehy aj niekoľko námetov k premýšľaniu aj konaniu vzhľadom 

k našim kazateľom. Začnime ich prípravou a výberom. 

Príprava a výber 

Najčastejšiu ambíciu typickej slovenskej rodiny do 40-tych rokov 

minulého storočia by sme mohli vyjadriť tak, že najstarší syn má zdediť 
hospodárstvo a najbystrejší syn má byť farárom. Domnievam sa, že 

takáto ambícia neprevláda dnes ani v typickej rodine Cirkvi bratskej. 

Áno, je to spôsobené aj nedostatočným hmotným zabezpečením 

kazateľov (a dostaneme sa aj k nemu), ale nemyslím si, že to je jediná 

alebo hlavná príčina neatraktívnosti kazateľského povolania. Členovia 
cirkvi vstupujú aj do povolaní, ktoré sú finančne podpriemerne 

hodnotené. 
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Sekulárna spoločnosť vníma kazateľov v lepšom prípade ako 

skrášľovateľov životných rituálov pri narodení, sobáši a smrti. V horšom 

prípade ich považuje za parazitov, ktorí žijú na úkor ich daní. Obávam 

sa, že aj v mnohých našich rodinách býva často na nedeľnom menu 
„grilovaný kazateľ." Škvaríme ho z každej strany, a to nielen zvonka – 

ako vyzeral, ako sa díval, čo a ako povedal, či nepovedal – ale aj 

zvnútra: prečo je taký aký je a o čo mu zaručene išlo, hoci to tak 

nepovedal... Kazateľ je verejnou postavou, ktorej život sa nevyhnutne 

odohráva pred očami všetkých ľudí. Je ako ryba v akváriu, na ktorú sa 
chceme pozerať kedykoľvek a z ktorejkoľvek strany. Je len málo ľudí, 

ktorí toto unesú. 

Principiálne by nás to nemalo prekvapovať, lebo veď celý náš život a 

každého z nás sa odohráva pred očami Boha, ktorý všetko vidí a všetko 
vie (Ž 139). Na rozdiel od nás však Boh ospravedlňuje „bezmocných" a 

„hriešnych" (R 5:1-11). Preto obetoval svojho Syna, lebo „bezmocnými" a 

„hriešnymi" sú aj kazatelia. My však očakávame, že práve oni nebudú 

mať všetky tie slabosti, ktoré máme my a oni nebudú podliehať tým 

pokušeniam, ktorým podliehame my. Takéto očakávania je však takmer 
nemožné splniť, a preto tí, ktorí si ich uvedomujú, sa kazateľskému 

povolaniu radšej vyhnú. 

Lenže kazateľské povolanie je atraktívne! Zodpovednosť je to obrovská, 

ale zároveň pre správneho človeka neexistuje nič ťažšie a namáhavejšie, 
ale ani vzrušujúcejšie a úžasnejšie, než prinášať Božie slovo Božiemu 

ľudu. Veď Boh nás splodil k novému životu svojím slovom (Jk 1:18) a 

Božie slovo „má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posväteným" (Sk 

20:32). Dovoľte mi byť aj osobný: Študoval som aj iné ako teológiu a 

vykonával som aj iné povolanie, ale neexistuje nič, čo by sa 

kazateľovaniu vyrovnalo. Je to náročné takmer po každej stránke. Stále 
je čo sa učiť. Stále sa dá robiť viac a lepšie. Nikdy nie je nuda. Výsada 

zdieľať svoj život s inými je výnimočná. Viac, ako toto všetko: Pán Ježiš 

si zožne bohatú úrodu zo slova, ktoré sejeme a modlitbami zalievame. 

Práve toto dáva všetkému ostatnému správnu perspektívu. Veľa 

povolaní na tomto svete je veľmi príťažlivých. Mnohé z nich poskytujú 
bezprostrednejšiu odmenu. Mnohé prinášajú väčší pocit uspokojenia a 

naplnenia. Nič sa však celkom nevyrovná tejto práci, ktorá v Ježišových 

rukách pretrvá naveky. 
Pokračovanie nabudúce 
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Blahoželáme k narodeninám 

Černík Ondrej, Nový Tekov, (78) 3.6.  

Lüleiová Juliana, Levice, (68) 4.6. 

Pápayová Zuzana, Levice, (70) 7.6. 

Horániová Elena, Levice, (63) 13.6. 

Huraj Pavol, Horná Seč, (80) 16.6.  

Gulyás Jozef, Dolná Seč, (88) 17.6. 

Tichý Karol, Levice, (80) 24.6.  

Baranová Magdaléna, Levice, (61) 25.6.  

Hankószka Darina, Levice, (67) 26.6. 

O čom rokovalo staršovstvo v máji 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 
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pokračovanie z prvej strany 

Ja by som nemohol byť predavačom (už som to aj vyskúšal), lebo 

nedokážem chodiť so širokým úsmevom. Nechtiac si tým dosť 

komplikujem život, lebo vytváram dojem, že som nahnevaný. Pritom som 

len zamyslený a ponorený do pestrého sveta svojich myšlienok. Zistil 

som však, že v tom nie som sám: Lebo aj pri zachmúrenej tvári môže 

byť srdcu dobre (Kazateľ 7:3). Pekne to povedal a touto pravdou ma 

tak potešil, že sa z toho radujem dodnes. 

Štefan Evin 

 

Absolventi škôl – stredných, vysokých aj iných 
Radi by sme vyjadrili našu gratuláciu, radosť a vďačnosť za Božiu 

pomoc tým, ktorí úspešne ukončili štúdium. Nemáme však prehľad 
o tom, kto a kde študoval a doštudoval. Prosíme, oznámte nám do 

kancelárie zboru (telefónom, e-mailom) kto a akú školu ukončil. 

Inzerát 
Predám 2,5-izbový byt v Leviciach. Info: Juraj Kohút ml. 0907 663 866. 

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: Verčimák Ján  0905 629 663 

Domovník  633 2521 

 

Čísla účtov pre príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládežnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden:       7143569001/5600; VS: 3333 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

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