
 

 

 

 

Do ústavy  

našej krajiny sa od septembra dostane veta: „Manželstvo je jedinečným 

zväzkom medzi mužom a ženou.“ Ešte pred desiatimi rokmi sme vôbec 

neuvažovali, že to môže byť aj inak. Dnes sa blížime k tomu, že tí, 

ktorí sú presvedčení o jedinečnosti a výlučnosti celoživotného manželstva 

jedného muža a jednej ženy, budú označovaní (a niekde už aj sú) za 

nemorálnu menšinu. Od septembra 1787 bola americká ústava v otázke 

manželstva bez spochybnenia. V posledných mesiacoch sudcovia 

a sudkyne, štát po štáte vyhlasujú, že manželské benefity len pre 

mužov a ženy sú protiústavné. Žeby to vtedy nenapadlo tvorcom 

ústavy?! Žeby boli jej autori takí obmedzení?! Je šokom sledovať takéto 

popretie vlastných koreňov a identity. 

pokračovanie vo vnútri 

 

Bohoslužby 

6.7. 9:30  Ján Verčimák 

13.7. 9:30 

 

10:00 

 Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

EKUMENICKÉ BOHOSLUŢBY  V DOLNEJ SEČI 

20.7. 9:30  Martin Uhriňák 

27.7. 9:30  Jaroslav Tomašovský  

3.8. 9:30  Jostein Adna  

10.8. 9:30  Štefan Evin 

VEČERA PÁNOVA 

17.8. 9:30  Miroslav Haszics  

24.8. 9:30  Ján Verčimák 

31.8. 9:30  Milan Prišťák  
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 Podnety k modlitbám 

Porada staršovstva 
 25.8.  pondelok 18:00 

Výlet dorastu 
 2.7.-8.7. KECY, Orava 

 

 27.7.- 2.8. Drábsko 

Výlet mládeže 
 23.7.-27.7. Orava 

Celoslovenský výlet MDK – The Game 
  3.8.-13.8. Hermanovce nad Topľou 

Letokruhy 
  16.8.-23.8. Hotel Hluboké, Bojnice 

Detský letný tábor DeLeT 
  25.8.-28.8. MC Kontakt, Levice 

Hostitelia 
6.7. Magyarová Júlianna 

Zomborská Milena 
3.8. Nagyová Emília (DS) 

Bálintová Eva 

13.7. Henželová Elena (HS) 
Fazekašová Ľubica 

10.8. Moravská Oľga 
Prišťáková Lýdia   

20.7. Tomašovská Judita (HS) 
Dobias Lea  

17.8. Tomasoszká Elena 
Márföldiová Jana 

27.7. Bencsová Alžbeta 
Márföldiová Eva 

24.8. Mandúchová Janka 
Suchánska Emília 

  31.8. Greksová Alena (HS) 
Machajdíková Helena    
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Blahoželáme k narodeninám 
Benkeiová Zuzana, Dolná Seč, (84) 3.7.  

Valová Helena, Nový Tekov, (65) 5.7.  

Márföldyová Eva, Dolná Seč, (61) 7.7. 

Hurajová Zuzana, Horná Seč, (76) 9.7.  

Pápayová Zuzana, Horná Seč, (66) 10.7. 

Nagy Ján, Dolná Seč, (62) 11.7. 

Zomborský Štefan, Levice, (67) 17.7.  

Suchánsky Štefan, Levice, (70) 18.7.  

Racsková Anna, Levice, (66) 21.7. 

Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (64) 21.7. 

Benkei Ján, Dolná Seč, (85) 23.7.  

Machajdík Vladimír, Horná Seč, (64) 23.7. 

Lakatošová Helena, Levice, (61) 23.7. 

Šajbenová Alžbeta, Levice, (95) 25.7.  

Márföldiová Irena, Levice, (76) 27.7.  

Tichá Dobroslava, Levice, (77) 29.7.  

Tomašovská Zuzana, Levice, (71) 31.7.  

Greksová Mária, Horná Seč, (79) 1.8.  

Šajbenová Mária, Levice, (64) 3.8. 

Suchánska Ružena, Levice, (71) 7.8.  

Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (67) 7.8.  

Lülei Viktor, Levice, (72) 9.8.  
Guťan Michal, Levice, (67) 9.8. 
Henželová Helena, Levice, (61) 17.8. 

Szakosová Helena, Levice, (80) 19.8.  

Moravský Jozef, Kalná n/Hronom, (90) 24.8.  

Sakošová Zuzana, Horná Seč, (82) 26.8. 

Moravská Oľga, Levice, (63) 26.8.  

Debrovská Elena, Levice, (68) 29.8.  
Čelovsky Ján, Dolná Seč, (84) 31.8. 

 
 

Rozlúčili sme sa 
s Máriou Henželovou z Dolnej Seči vo veku 91 rokov (28.6.)
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pokračovanie z prvej strany 

Vráťme sa do našich končín. Pár poslancov sa roky opakovane snaží do 

našich zákonov dostať paragraf o tom, že stáčanie kilometrov na 

tachometroch áut je trestným činom. Akoby podvod nebol podvodom, 

pokiaľ nie je vymenovaný v zákone. 

Zákony robia ľudia a robia ich tak, ako im to vyhovuje. Je to buď 

nejaká forma spoločenskej dohody (v demokratickejšie orientovaných 

spoločnostiach) alebo diktát (v autoritárskejších režimoch). Ľudia ich 

ohýbajú, porušujú, menia aj lámu. Odvolávajú sa na dobu, okolnosti, 

kultúru, väčšinu, menšinu. Len Božie ustanovenia sú spoľahlivé. Majú 

svoj zmysel a dávajú zmysel nášmu konaniu; sú dobré a pre naše dobro; 

sú užitočné a prinášajú benefity pre jednotlivcov aj pre spoločnosť; 

a sú trvalé, preto sa ich môžeme stále držať a kedykoľvek sa na ne aj 

odvolať. Úprimná a praktická láska k Božím zákonom je prejavom 

autentického kresťanstva v kultúrno-morálnom zmätku a hodnotovom 

relativizme. 

Štefan Evin 

 

 

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. 

mailto:levice@cb.sk
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Gratulujeme absolventom...                                                     
1. Ing. Gulásová Tatiana – Fakulta agrobiológie a potravinových 

zdrojov, SPU Nitra 

2. Bc. Guťanová Marieta - Fakulta sociálnych vied, Univerzita 
Cyrila Metoda v Trnave 

3. Mgr. Hasičová Slavomíra – Filozofická fakulta UKF, Nitra 

4. Mgr. Kušnieriková Jana – Fakulta sociálnych vied a 
zdravotníctva UKF, Nitra 

5. Mgr. Kušnieriková Miriam – Pedagogická fakulta UKF, Nitra  

6. Bc. Kollárová Miroslava - Fakulta európskych štúdií a 
regionálneho rozvoja SPU, Nitra  

7. BA. Magna Tomáš – International business School, Brno 

8. Ing. Potocký Štefan - Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU 
Nitra  

9. Bc. Prištiaková Ľubica – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce Sv. Alžbety, Bratislava  

 11. Bc. Prišťáková Michaela – Filozofická fakulta, Ústav archeologie 
 a muzeologie Masarykova univerzita, Brno 

12. Bc. Sucháčová Martina – Pedagogická fakulta UKF, Nitra 

13. Bc. Tomašovská Natália – Stavebná fakulta, STU Bratislava 

* 

1. Duchoň Boris – Stredná odborná škola poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku, Levice 

2. Hasič Daniel – Stredná priemyselná škola strojnícka, Levice 

3. Kohútová Lýdia – Obchodná akadémia, Levice 

4. Pokoraczká Nikoleta – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice 

5. Sucháčová Ester – Stredná umelecká škola, Levice 

* 

1. Márföldiová Eva – ZUŠ, Levice, výtvarný odbor, 1. stupeň 

2. Vetor Šimon – ZUŠ, Levice, klavír, 1. stupeň 

A blahoželáme aj tým, o ktorých sme sa to zatiaľ nedozvedeli... 
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Nemôžeš držať vo svojich rukách Božie požehnanie 

aj majetok Sodomy (tohoto sveta) (?)        Juraj Kohút st. 
 

Text: 1Moj 14:18-24 

Tento text, ktorý opisuje udalosti o vyslobodení Lóta zo zajatia 
Abramom, veľmi jasne ukazuje na to, že nemôžeme držať súčasne vo 
svojich rukách (vo svojom živote) Božie požehnanie aj majetok Sodomy  
(hodnoty tohoto sveta). 

Abram po víťazstve nad kráľom Sodomy prijíma Božie požehnanie od 
kráľa Sálemu, Melchisedecha (18-20v).  

Prichádza súčastne na scénu aj porazený kráľ Sodomy. „A kráľ Sodomy 
povedal Abramovi: Daj mi ľud a majetok vezmi sebe“. Úžasná príležitosť 
získať majetok, rýchlo zbohatnúť. Nie je to ponuka, ktorú by Abram 
nemal zahodiť?  Aká je reakcia Abrama? Jeho odpoveď je veľmi jasná: 
„... ani len niti ani remenca z obuvi, nevezmem ničoho zo všetkého toho, 
čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil Abrama“ (23v). 

Pre Abrama je Božie požehnanie omnoho cennejšie, ako akýkoľvek 
majetok Sodomy. 

Čo držím ja vo svojich rukách? Akú cenu má pre mňa Božie 
požehnanie? Nežijeme v pokušení, že chceme mať súčasne  vo svojich 
rukách Božie požehnanie aj hodnoty tohto sveta? Byť priateľom Božím, 
ale nepotrhať ani väzby na tento svet? Neohrozuje nás myšlienka, že ak 
budeme držať vo svojich rukách len Božie požehnanie, ak budeme 
závislí len na Pánu Bohu, že náš život  bude ochudobnený? Nie je 
stratou naplno slúžiť a milovať Boha a odmietnuť hodnoty tohoto sveta 
(myslím hlavne na duchovne hodnoty a spôsob života, ktorý dnes 
prezentuje svet)? 

To sú veľmi vážne otázky, ktoré vtlačia pečať na náš každodenný život. 
Skúsme byť úprimní a poctivý voči sebe. Čo sme získali tým, ak žijeme 
polovičatým, vlažným životom s Bohom? Akým spôsobom nás obohatil 
svet so svojimi spôsobmi, hodnotami, so svojou atmosférou, riešeniami 
vzájomných vzťahov, predstavami o vzťahoch v rodine ? 

Ale pýtajme sa, čo vlastne ponúka Sodoma (tento svet)? Čo získal (alebo 
omnoho dôležitejšia otázka je: čo stratil) Lót tým, že sa rozhodol bývať 
v blízkosti Sodomy a neskôr až v nej? 

Je pravdou, že prostredie, ktoré videl, keď sa rozchádzal s Abramom 
(1Moj. 13,8-11) bolo krásne, „celý ten kraj bol ako záhrada 
Hospodinova.“(11v). To, čo ponúka tento svet, nesie v sebe niečo, čo je 
ihneď dostupné, čo provokuje, aby sme po tom siahli a domnievame sa, 
že  ponúka dobrý predpoklad pre život. Na povrchu veľmi lákavé, ale nie 
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vždy (väčšinou vôbec), to, čo je našim očiam krásne a rýchlo dostupné 
znamená aj požehnanie (dobro) pre náš život. Svet ponúka lacné 
riešenia. Okrem iného aj neviazane vzťahy, ak si v manželstve 
nerozumiete, choďte od seba. Toto je vždy ľahšie ako hľadať cestu 
k sebe navzájom. Na ceste „od seba“ víťazí moja pravda, moje právo na 
život... Pri hľadaní cesty k sebe sa musíme učiť pokore, odpusteniu, 
hľadať dobro toho druhého. Je to ťažšia cesta, ale je to cesta života, 
cesta, na ktorej môžeme ísť spolu s láskavým a milujúcim Bohom. 

Abram odmietol majetok Sodomy. Rozhodol sa pre Božie požehnanie, 
pre hlboký a úprimný vzťah s Bohom. Nič iné nechcel držať vo svojich 
rukách. Stal sa jeho život chudobnejším, alebo až poľutovania hodným 
(takto sa svet vyjadruje o kresťanoch, ktorí úprimne a celý srdcom sa 
„zavesia“ na Boha)?. 

Ako začína nasledujúca, 15.kapitola? „NEBOJ SA, ABRAME...“  Toto 
nepočul Lót, keď sa rozhodol pre krásne prostredie, pastviny (myslel si, 
že iné  nepotreboval, keď mal stáda dobytka). Lót nič nezískal, ale 
nesmierne mnoho stratil tým, že si zamiloval Sodomu. Toto je vážna 
lekcia aj pre nás, pre kresťanov dnešnej doby. 

Viem, že pokiaľ sme tu na zemi, budeme musieť prekonávať aj 
problémy, riešiť narušené vzťahy, bojovať s pokušeniami. Ale vôbec nie 
je jedno, či tieto problémy chceme prekonávať spôsobmi tohto sveta 
alebo tým, že sa rozhodneme držať vo svojich rukách  Božie požehnanie. 

Úprimne by som si prial, aby aj nám mohlo zaznieť slovo „Neboj sa, ja 
som tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi velikou“ Gen 15,1 

 

Miesto pre Božiu reklamu                               Mária Holečková 

Ako dieťa som chodila do zhromaždenia s rodičmi, do besiedky, neskôr 

na náboženstvo a dorast. Ale ako som rástla, začala som neposlúchať 

a vzoprela sa Bohu. Klamala som rodičov, začala som fajčiť, chodiť na 

zábavy a žila som svetským životom. Napriek tomu za mnou chodili 

rovesníčky z dorastu a volali ma na mládež a iné podujatia – ale ja som 

to odmietala, čo teraz veľmi ľutujem. Išla som svojou širokou cestou – 

do záhuby. Medzitým som sa vydala. Môj manžel ešte viac ignoroval 

Boha ako ja. Vyše dvadsať rokov som nenavštevovala zbor a žila som 

bez Boha aj s mojou rodinou. Vravela som si “že aj bez kostola môže byť 

človek dobrý!“ Aj svojich synov som vychovávala bez viery v Boha – 

škoda! Boli to premárnené roky môjho života. Keď mi otec rozprával, že 

čo bolo v nedeľu v zhromaždení, tak som ho nechcela počúvať.  
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Až raz – môj návrat sa začal vlastne smrťou môjho otca v roku 1998. Na 

jeho pohrebe mal kázeň Jaro Tomašovský a povedal túto vetu: „Smrť to 

nie je bodka za životom, ale čiarka!“ Utkvelo mi to v pamäti a začala 

som rozmýšľať nad tým: „Čo bude so mnou, keď umriem?! Môj otec mal 

aspoň vieru v Boha, a čo ja? Ja nemám nič!“  V nedeľu po pohrebe sme 

išli s mamou do zhromaždenia (len tak – že sa to patrí.)  Bola som milo 

prekvapená aj z ľudí, čo ma poznali – prihovorili sa ku mne, neodvrátili 

sa odo mňa, veľmi ma to potešilo. Veľmi ma oslovili chvály, kázeň – bola 

som šťastná, ale zároveň aj smutná (smútila som sama nad sebou, nad 

mojím nie dobrým životom). Od tej nedele som pravidelne navštevovala 

bohoslužby. Manžel bol veľmi proti tomu, ale teraz po rokoch mu to už 

nevadí. Aj to je milosť Božia - vďaka Ti Pane za to! Zo začiatku to bolo 

len chodenie do kostola, ale očakávala som niečo viac. Čítala  som si 

Bibliu, modlila som sa, ale aj tak to bolo málo. Chýbal mi Pán Ježiš. 

Jedného večera som išla s jednou sestrou domov, bol týždeň modlitieb. 

Rozprávala mi o svojom živote s Ježišom Kristom. Ja som sa jej opýtala, 

že čo mám robiť keď chcem patriť Kristovi. Povedala: „Keď prídeš domov 

povedz Pánovi: Pane Ježišu verím, že si zomrel za moje hriechy, príď 

do môjho srdca a buď Pánom nad mojim životom!“ Ešte v ten večer som 

to urobila a vyznávala som svoje hriechy, prosila som Pána Boha 

o odpustenie. Srdce sa mi naplnilo veľkou radosťou. 

Na ceste viery mi veľmi pomáha a povzbudzuje moja priateľka Vierka. 

Ďakujem Pánovi aj za ňu! Stretávame sa na skupinke. S Pánom Ježišom 

viem zvládnuť aj ťažké situácie v rodine. Pán Boh mi dáva silu na každý 

deň a moja oddanosť Bohu ovplyvňuje aj môj každodenný život. 

Do zboru som chodila už 16 rokov, nepatrila som ani do cirkvi, ani do 

sveta. Bolo mi to ľúto, cítila som sa tak sama, najmä, keď bola Večera 

Pánova. Tak som sa konečne rozhodla v jednu nedeľu, že poprosím 

brata kazateľa Evina o členstvo v Cirkvi bratskej a on ma pozval 

k duchovnej príprave. Ďakujem Pánu Bohu, že som sa odhodlala urobiť 

tento krok. Táto duchovná príprava ma ešte viac posilnila vo viere 

a porozumela som mnohým veciam, čo som doteraz nevedela. 

Ďakujem Pánu Bohu za Jeho veľkú lásku a milosť ku mne. Ďakujem za 

Pána Ježiša, za obeť na kríži – za moje hriechy. Ďakujem Duchu 

Svätému, že ma napomína a vedie. Ďakujem, že som sa mohla navrátiť 

k Pánovi, hoc som dlhé roky žila bez Neho - nezavrhol ma a nezabudol 

na svoje dieťa! 

S Pánom Ježišom sa mi žije ľahšie a krajšie aj v čase búrok (keď naozaj 

nemám síl). Pán je moja SKALA, o ktorú sa môžem oprieť 

v ktoromkoľvek čase!!! 
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Chlapci medzi nami                                              Mária Kohútová 
V našom zbore žije veľa mladých ľudí. Mnohých staršia generácia ani 
nepozná, a už vôbec nevie, čo študujú, čomu sa venujú, v čom sú dobrí. 
Chcem predstaviť dvoch mladých chlapcov, tak ako ich nepoznáme. 

Útleho počerného chlapca s okuliarmi na očiach stretnete ťažšie, lebo 
väčšinou sedí vo zvukovej kabíne. Minule som bola u nich na návšteve 
a uvidela som jednu plaketu, na ktorej bolo napísané: 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave menuje 
Kristiána Bachoríka za študenta roka 2013 za výborné študijné 
výsledky dosiahnuté v bakalárskom štúdiu na Materiálovotechno-
logickej fakulte so sídlom v Trnave. 

Položila som mu niekoľko otázok, aby sme ho aj my lepšie poznali 
a mohli ďakovať Bohu za jeho vernosť a moc. 

Ako si reagoval na toto ocenenie? 

Vďaka Božej milosti som dostal ocenenie za dobré študijné výsledky za 
uplynulé obdobie od vedenia školy. Veľmi ma to prekvapilo lebo mi to 
nikdy nenapadlo, že môžem čosi také získať. 

Vieme akú školu navštevuješ a aj to, že je veľmi ťažká. Dokonca aj 

ty si mal ťažký začiatok. Ako si dosiahol také dobré výsledky? 

Začiatky boli ťažké nakoľko som išiel študovať odlišné zameranie ako 
tomu bolo na strednej škole. Niektoré predmety si preto vyžadovali 
väčšiu pozornosť. S Božou pomocou a veľkou húževnatosťou som 
dosiahol to, čo som dosiahol. 

Kto ti najviac pomáhal vydržať a postupovať? 

Podržala ma najmä rodina, rodičia a súrodenci, ktorí sa podobnými 
záležitosťami zaoberajú. Na začiatku sme študovali spoločne s bratom 
na tej istej škole. Vedeli sme sa navzájom podporovať a pomáhať. 

Mal si aj krízu počas štúdia?  

Boli také momenty, ale vďaka Bohu a jeho milosti som nemusel často 
opakovať skúšky. 

Čo by si odkázal študentom, ktorí majú podobné problémy? 

Nie som na to vhodná osoba, aby som niekomu v tomto radil. A keď, tak 
aby študovali to, čo ich baví a dôverovali Bohu. Verili, že môžeme do 
Jeho rúk odovzdať naše problémy, pretože On ich dokáže vyriešiť. 

Ako ti Pán Boh pomáhal a pomáha v tejto oblasti života? 

Keď mám problémy, snažím sa za to modliť a dôverovať Bohu, že mi 
pomôže. Často je to ťažké a nie vždy sa mi to darí, ale pomáha to. 

Ďakujeme a gratulujeme. Prajeme ti, aby ťa Pán sprevádzal 
a žehnal aj počas ostatných rokov štúdia. 
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Druhý mládenec je mnohým dobre známy, ale možno nevedia, čím ho 
Pán Boh obdaril. Je to Tadeáš Fazekaš, ktorému Pán dal do vienka 
športové zdatnosti. Aj jemu som položila niekoľko otázok. 

Odkedy sa venuješ športu a akým disciplínam? 

Môj život bol odmalička spájaný so športom ako takým. Človek, ktorý 
ma k nemu viedol a budoval môj vzťah k športu bol môj ocino. Chodili 
sme bicyklovať, robili turistiku a pod.  

Hokej sme hrávali na ulici so susedmi až kým nás nezahnala tma. 
Rodičia ma ako 6-ročného prihlásili do školy plávania. Z počiatku som 
mal z bazénu veľký strach a nechcel som tam chodiť. Časom strach 
opadol a obľúbil som si plávanie. Neskôr s partiou besiedkárov a MDK-
áčov sme začali hrať hokejbal, na ktorý si veľmi rád spomínam. 

Keď som išiel niekam s kamarátmi, určite som mal so sebou nejakú 
loptu a keď nie, tak sme si ju vyrobili. Nevedel som sa dočkať kedy bude 
opäť zborový Deň rodiny, aby som si s kamarátmi dosýta zahral futbal. 
Bol som ohromne súťaživý typ chlapca. Čokoľvek som robil, chcel som 
len a len vyhrať. Niekedy som nevedel zniesť prehru a dokonca som až 
plakal. 

Kto v tebe objavil talent? 

Asi to bola moja učiteľka, vtedy trénerka plávania.  Po 3-4 rokoch 
plávania sa spýtala, či nechcem skúsiť preteky „akvatlon“ t.j. plávanie 
a beh. Vyskúšal som a dokonca sa mi podarilo aj vyhrať. Prišiel na rad 
triatlon, ktorý sa skladá z plávania, bicyklovania a behu. Tento šport sa 
mi zapáčil, a tak som sa mu začal venovať aktívnejšie. Najlepšie mi vždy 
išiel a aj ide beh. 

Aké úspechy si dosiahol? 

Prišli prvé diplomy, medaile a poháre. Darilo sa mi. Rodičia sa zo mňa 
tešili a stále pripomínali, aby som zostal skromným chlapcom a hlavne, 
aby som nemal šport na prvom mieste. Aby som si uvedomil, že Pán 
Boh je ten, ktorý mi dal zdravé telo a dáva silu na každý deň. Dnes som 
viacnásobným majstrom Slovenska v triatlone a atletike. Stal som sa 
reprezentantom a reprezentujem Slovensko na rôznych zahraničných 
pretekoch.  

Čo bolo treba pridať k talentu, ktorý ti dal Boh, aby si dosiahol 
takéto úspechy? 

Je to aj výsledok množstva náročných tréningov a niekedy aj odriekaní. 
Chodím na gymnázium a snažím sa mať školu prednejšiu ako šport. 
Niekedy to nie je až také jednoduché skĺbiť tréningy a školské 
povinnosti. Avšak, keď sa porovnávam s ostatnými športovcami, som 
zvýhodnený. Mám niečo, čo oni nemajú. To je Pán Boh. On mi dá silu aj 
v ťažkých chvíľach. Vo chvíľach, keď neviem čo skôr, cítim únavu, 
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bolesť, pocit samoty na pretekoch, či sústredeniach. Tiež mi pomáha pri 
príprave do školy. 

Čo prežívaš, keď stojíš na stupni víťazov? 

Je to veľmi dobrý pocit, vbehnúť do cieľa sprevádzaný tlieskajúcimi 
divákmi, či stáť na stupni víťazov s medailou na krku. No je to len 
minimálne minimum v porovnaní s tým, čo nás čaká u Nášho Otca 
v nebesiach. Vďaka obeti Pána Ježiša sa na to môžem tešiť. Toto ma 
motivuje a dáva silu kráčať ďalej vo chvíľach, keď si neverím a cítim sa 
zle. Keď prežívam šťastie a darí sa mi, Boh ma učí skromnosti. 

Kto ti je v tejto dobe oporou? 

Okrem rodiny sú pre mňa ďalším požehnaním moji priatelia a ľudia 
v zbore. Mám skutočne vzácnych priateľov. Je to super tráviť čas, 
rozprávať sa, čítať si Bibliu a zabávať sa s takými ľuďmi ako sú oni.  
To ma povzbudzuje a dodáva veľa energie. 

Boh, môj osobný tréner, mi dal talent. Obdaroval ma zdravými 
a rýchlymi nohami. Ja si to nechcem nechať pre seba, ale chcem ho tým 
oslavovať  a svedčiť o Jeho láske druhým ľuďom. 

Ďakujeme a prajeme ti ešte veľa úspechov v tom, čím ťa Boh 
požehnal. Zároveň ti prajeme, aby si šťastne dobehol aj do 
kráľovstva Božieho a mohol prevziať veniec víťazov od najväčšieho 
trénera – Pána Ježiša. 

 

Ak poznáte niekoho o kom by sme mali viac vedieť, aby sme mohli 
ďakovať Bohu za požehnanie jeho života, ozvite sa mi. 

 

 

pokračovanie z minulého čísla 

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

Vráťme sa však ešte z večnosti do časnosti a povedzme si niekoľko slov 

o kazateľských vzoroch. Hovoriť o tom je veľmi háklivé, ale nevyhnutné, 

lebo aj tu platí, že „slová vyučujú, ale príklady priťahujú." Najprv sa 

obraciam k nám kazateľom jednotlivo, a najmä ku starším z nás: Keď 

som bol 17. novembra 1989 na predordinačnom pohovore v Prahe, 

spýtal sa ma br. kaz. Sita zásadnú otázku, ktorú kladiem aj tebe: 

„Miluješ Boha a miluješ ľudí?" A dodávam, že je dôležité, aby to bolo v 

tomto poradí: najprv Boha a potom ľudí. Viem, že na túto jednoduchú 

otázku je ťažké odpovedať. Ale náš Pán aj od nás očakáva takú odpoveď, 
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akú dostal od Petra, ktorý ho predtým zradil (Jn 21:15-19). Ak na ňu 

nevieme odpovedať pozitívne (hoci aj s ľútosťou za svoje zlyhania), tak 

by sme nemali byť kazateľmi. V mnohom sa prehrešujeme (Jk 3:2), 

dokonca aj v láske, ale ak tá nie je viditeľná v našom živote, tak 

kazateľstvo nebude príťažlivé, ale odpudivé. A pod láskou tu vôbec 

nemám na mysli jej súčasnú romantickú predstavu, podľa ktorej by 

hlavnou úlohou kazateľa malo byť udržiavať každého šťastným. Vôbec 

nie. 

Pavol vo svojej rozlúčkovej reči (Sk 20:17-35) vyzýva efezských starších, 

aby sa oddali tomu istému dielu, ktoré videli medzi sebou konať jeho. 

Pavlova výzva poskytuje aj nám niekoľko ukazovateľov, čo tá práca bude 

zahŕňať. Pastoračná služba je v Pavlovej mysli jasne spojená s 

vyučovaním. Je to jasné z predchádzajúcich veršov, kde vlci ničia stádo 

nepravdou, aby získavali vlastný prospech. Obávam sa, že sme začali 

používať slová „pastorácia" a „vyučovanie" často nesprávnym spôsobom. 

Za „pastoráciu" obyčajne považujeme „starostlivosť o ľudí v ťažkostiach." 

Pod „vyučovaním" si obyčajne predstavujeme sprostredkovanie 

informácií. Jedno aj druhé však ďaleko zaostáva za biblickým 

významom. Pásť Boží ľud znamená prinášať mu Božie slovo takým 

spôsobom, aby sa budoval v láske, aby bol chránený a vedený 

nástrahami života k bezpečnému a večnému dedičstvu. Pastorácia a 

vyučovanie sú v Biblii spojené a v službe sa nesmú nikdy rozdeľovať. 

Božie slovo toto naozaj koná v Božom ľude, keď sa aplikuje do života. 

Puritán, Thomas Watson, napísal: „Kazatelia musia byť nielen 

„pastormi," ale aj „proeliatores" (=bojovníci). V jednej ruke musia držať 

chlieb života a „kŕmiť Božie stádo;" v druhej ruke musia držať meč 

Ducha a bojovať proti chybám, ktoré so sebou prinášajú záhubu." (T. 

Watson, The Beatitudes. Edinburgh: Banner of Truth, 1971, s. 16). To 

všetko z lásky k Bohu a ľuďom. 

Lenže ak Boží ľud nie je o tomto hlboko presvedčený, tak aj kazatelia sa 

často uchyľujú k iným prostriedkom. Deje sa to najmä vtedy, keď 

narastá zodpovednosť alebo očakávania ľudí ich posúvajú iným 

smerom. Ťarcha zodpovednosti a očakávania ľudí skúšajú naše 

presvedčenie viac, ako dokážeme uniesť. Preto pre kazateľa sú 

absolútne nevyhnutné dve veci: (1) presvedčenie, že služba Slova a 

modlitby sú jeho kľúčové aktivity a (2) určitá schopnosť aplikovať Božie 

slovo do svojho vlastného života a do života iných. Táto kombinácia 

života a učenia je mocná a účinná v Božích rukách (1Tm 4:11-16). 
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Keď sa na nás teda dívajú potenciálni uchádzači o kazateľstvo, budú 

chcieť nasledovať naše učenie, správanie, predsavzatie, vieru, 

trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, naše prenasledovania a utrpenia (2Tim 

3:10-11)? Alebo sa budú snažiť nášmu spôsobu na každý pád vyhnúť? 

Povedzme si ešte niekoľko slov k výberu budúcich kazateľov. Je to veľmi 

ne-slovenské, ale Pavol začína svoje kritériá tým, že samotný kandidát 

by to mal chcieť (1Tim 3:1). Jedným z hlavných dôvodov, prečo si mladí 

ľudia nevedia predstaviť seba v úlohe kazateľa, je to, že ešte nie sú dosť 

starí. Biblia predpokladá, že tak ako starší ľudia preberajú 

zodpovednosť za svoju rodinu, tak aj starší ľudia preberú zodpovednosť 

za Božiu rodinu. Preto nie je prirodzené, aby sa niekto vo svojich 

dvadsiatych rokoch cítil dobre ako kazateľ zboru ľudí rôzneho veku. To 

neznamená, že mladší nedokážu niesť takú zodpovednosť, ale je to 

ťažké. Preto Pavol dáva pokyny Timotejovi, ako sa má správať, aby sa na 

neho nedívali zvrchu lebo je mladý (1Tm 4:11-5:2). Ako by teda človek v 

dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch mal zhodnotiť svoju vhodnosť? 

Rozhodujúcou otázkou nie je: „Viem si predstaviť seba ako kazateľa 

zboru?" Lepšia otázka je: „Dokážem vykonávať užitočnú službu medzi 

svojimi vrstovníkmi?" Ak dokážeš vykonávať pastoračnú a učiteľskú 

službu medzi ľuďmi tvojho vlastného veku, je veľmi pravdepodobné, že 

postupne budeš môcť preberať väčšiu zodpovednosť aj za širší okruh 

ľudí. 

Vyhľadávať a povzbudzovať týchto ľudí je dôležitou úlohou kazateľov a 

staršovstiev zborov. Je veľmi krátkozraké, ak to robia iba na naplnenie 

vlastných lokálnych potrieb. Pavol končí svoju rozlúčkovú reč efezským 

starším citátom Ježiša Krista: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať" (Sk 

20:35). V miestnom cirkevnom spoločenstve, kde človek žije a slúži, je 

najlepšie vidieť jeho charakter, ktorý je podľa 1Tim 3 dôležitejší ako jeho 

schopnosti. Dobrou príležitosťou sú aj naše celoslovenské aktivity 

(konferencie mládeže, celoslovenské tábory a pod.), kde sa služobníci 

môžu prejaviť v širšom kontexte ako je ich miestny zbor. 

Cirkev bratská od svojho začiatku mala otvorené dvere do ordinovanej 

kazateľskej služby aj pre bratov bez formálneho teologického vzdelania. 

Dobré teologické vzdelanie je veľkým prínosom, ale som rád, že nie je 

nutnou podmienkou k ustanoveniu do kazateľskej služby. Považujem za 

správne, aby to tak aj zostalo, hoci sám som do teologického vzdelania 

svojho aj iných veľa investoval. 
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20. výročie vzniku Katedry teológie a katechetiky (do roku 2012 Katedra 

evanjelikálnej teológie a misie, ktorá vznikla z Teologicko-misijného 

seminára) na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici si zaslúži, aby sme sa jej aj na fóre našej Konferencie stručne 

venovali. Medzi jej zakladateľmi boli naši bratia: Ľudovít Fazekaš, 

Ondrej Lupták, Dalibor Krúpa a Ján Liguš. Postupne ich nahradili: Ján 

Henžel, Slavomír Krúpa, Jaroslav Maďar a Todd Patterson. Katedra 

zabezpečuje všetky 3 stupne univerzitného štúdia teológie (bakalársky, 

magisterský aj doktorandský) a uchádza sa aj o práva na habilitačné 

(Doc.) a inauguračné konania (Prof.). Z 22 ordinovaných kazateľov 

máme 11 kazateľov z našej katedry. Zo 4 vikárov sú 2 absolventi našej 

katedry. Šiesti naši absolventi slúžia ako diakoni, pastorační asistenti a 

misionári. Zďaleka nie som spokojný s kvalitou tohto vzdelávania a 

preto vynakladám veľké úsilie nato, aby si naši služobníci mohli doplniť 

alebo získať kvalitnejšie vzdelanie v zahraničí. Zároveň som však vďačný 

Pánu Bohu za mnohé a rôzne požehnania, ktoré nám prostredníctvom 

tejto katedry dával a dáva. V celej strednej a východnej Európe 

nepoznám žiadnu inú štátom akreditovanú evanjelikálnu školu 

univerzitného typu. A preto zároveň investujem svoj čas, sily a 

schopnosti na to, aby sme tento vzácny Boží dar zveľaďovali na jeho 

slávu a na úžitok jeho ľudu. 

Príprava kazateľov však zďaleka nepozostáva len z ich akademického 

vzdelania. Ešte dôležitejšie je ich duchovné a osobnostné formovanie. Je 

treba, aby cirkev vedela, že túto funkciu nám škola univerzitného typu 

nezabezpečí. Táto úloha – či sa nám to páči alebo nie – zostáva 

súčasným kazateľom. Preto som toľko priestoru venoval kazateľským 

vzorom. 

 

 

O čom rokovalo staršovstvo v júni 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu. 
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Modlitebné hodiny júl – december 2014 
 

 Levice Horná Seč Dolná Seč M.Ludany N.Tekov 

2.7. J.Verčimák Š.Evin  J.Kováč  

9.7. B.Zomborský Senior Garden Š.Evin  V.Suchánsky 

16.7. Ľ.Fazekaš M.Haszics  Š.Evin  

23.7. J.Tomašovský Senior Garden A.Moravský  D.Peter 

30.7. Š.Suchánsky M.Tomašovský  Š.Hasič  

6.8. G.Sirotňák Senior Garden D.Fazekaš  Š.Evin 

13.8. J.Kohút st. J.Henžel  M.Haszics  

20.8. O.Garaj  Senior Garden R.Števko  O.Kerekréty 

27.8. Š.Evin J.Verčimák  J.Prišťák st.  

3.9. Ch.Lehmann Senior Garden Š.Evin  Cs.Tolnai 

10.9. R.Mészároš M.Haszics  J.Verčimák  

17.9. J.Prišťák ml. Senior Garden M.Prišťák  J.Tomašovský 

24.9. J.Prištiak Š.Suchánsky  Š.Evin  

1.10. Z.Potocká Senior Garden B.Zomborský  J.Henžel 

8.10. J.Bálint J.Prišťák st.  J.Kohút st.  

15.10. Š.Hasič Senior Garden J.Verčimák  Š.Evin 

22.10. Š.Evin  M.Haszics   Cs.Tolnai  

29.10. J.Kováč Senior Garden Š.Evin  M.Tomašovský 

5.11. J.Verčimák M.Prišťák  Š.Suchánsky  

12.11. R.Števko Senior Garden O.Garaj  J.Verčimák  

19.11. A.Moravský O.Kerekréty  Š.Evin  

26.11. Cs.Tolnai Senior Garden G.Sirotňák  J.Kohút st.  

3.12. J.Prišťák st. Š.Hasič  M.Prišťák  

10.12. E.Kohútová Senior Garden Š.Suchánsky  Š.Evin 

17.12. Š.Evin M.Haszics   J.Tomašovský  

 


