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Uvnitř tohoto infolistu
najdete všechny postřehy, které zapsali vedoucí jednotlivých diskusních
skupinek. Diskuse proběhly v rámci dobrovolné části členského
shromáždění. Můžete se tak podívat na to, o čem se v jednotlivých
skupinkách diskutovalo. Velmi bych chtěl touto cestou ještě jednou
poděkovat všem diskutujícím o hledání cesty, jak prakticky chceme
uvádět v realitu vizi: Láska k Bohu, láska k ľuďom, služba svetu.
Prosím, modlete se za praktické naplňování této vize na každém našem
kroku, v každém našem týdnu.
Váš Roman Neumann

Bohoslužby
7.5.

9:30

Roman Neumann
Genesis 13-14

14.5.

9:30

Ján Verčimák
Genesis 15
VEČERA PÁNOVA

21.5.

9:30

Roman Neumann
Genesis 16

25.5.

19:00

28.5.

9:30

Štvrtok * Roman Neumann
Sviatok nanebovstúpenia
Todd Patterson
Genesis 17

Podujatia počas týždňa
Jedáleň, veľká sála
Mládežnícka miestnosť
Jedáleň
Jedáleň
MC Kontakt
Spoločenské hry –
Kontakt
Športy – telocvičňa –
Gymnázium sv.Vincenta
Jedáleň

Studnička
piatok
Mladší dorastenecký klub piatok
Gospelový spevokol
piatok
Dorast
sobota
Mládež
sobota
Spoločné stretnutie
dorastu a mládeže – 2v1

6.5.

SAME klub

14.5.

16:00
17:45
19:00
18:00
19:00
19:00
15:00

Modlitebné stretnutia v stredu
Levice

Horná Seč

Dolná Seč

M.Ludany

N.Tekov

(19:00)

(19:00)

(19:00)

(19:00)

(19:00)

3.5. R.Neumann

A.Moravský

O.Garaj

10.5. J.Tomašovský

Senior Garden

17.5. J.Prišťák st.

R.Neumann

31.5. D.Fazekaš

Senior Garden

---

R.Neumann
B.Zomborský
Š.Hasič

---

Porada staršovstva
2.5. utorok

18:00

Stretnutie žien
21.5. nedeľa

16:00

jedáleň

Konferencia Cirkvi bratskej v SR
27.5. sobota

Žilina

Hostitelia
7.5. Guťanová Miriam (HS)
Bálintová Mária
14.5. Machajdíková Mária
Prištiaková Ľubisca
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21.5. Zomborská Milena
Tomašovská Marta (HS)
28.5. Gulásová Mária
Baltazárová Iveta

Blahoželáme k narodeninám
Magnová Zuzana, Levice, (76) 2.5.
Kováč Štefan, Levice, (73) 4.5.
Machajdíková Emília, Horná Seč, (64) 7.5.
Prištiaková Lýdia, Levice, (78) 8.5.
Adami Jozef, Horná Seč, (69) 8.5.
Šajben Michal, Levice, (65) 8.5.
Bencs Ján, Levice, (73) 21.5.
Hankovská Jolana, Mýtne Ludany, (65) 23.5.
Winková Anna, Levice, (63) 24.5.
Kerekréty Milan, Dolná Seč, (67) 25.5.
Biloshytsky Mykola, Trnava, (63) 28.5.

Letné akcie 2017
10.-17. jún
8.-14.júl
15.-22.júl ?

Pobyt seniorov – Zemplínska Šírava, hotel CHEMES
Pobyt MDK
Anglický kemp Kecy
Pobyt dorast
VeDeLePoCiBr – Celoslovenský detský letný pobyt –
29.júl-5.august
Oravská priehrada, hotel Studnička
21.-25.august
Denný letný tábor pre deti – DeLeT
Floorball sport camp
Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.sk.

VeDeLePoCiBr –

Celoslovenský detský letný pobyt

29.7.-5.8. Hotel Studnička, Námestovo, Oravská priehrada
Prihlasovanie: do 15.mája na www.uniadm.sk

Kontakty
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk
Kancelária zboru

S.Chalupku 7

Kazateľ: Roman Neumann

29. augusta 25  633 2524

 633 2520, levice@cb.sk
roman.neumann@cb.sk

Kazateľ pre MDK a mládež: Ján Verčimák

 0905 629 663

Kazateľ pre Trnavu: Juraj Kohút

 0907 663 552

Vikár pre Trnavu: Marek Tomašovič

 0949 193 551

Domovník

 633 2521

Uzávierka čísla: Vždy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci.
Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru:
Zborový účet:
Misijná práca v Trnave:
Mládežnícke centrum:
Miesto v dome:
Dom pre seniorov:
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SK14 0900 0000 0000 2861 1356
SK30 5600 0000 0071 4356 6003
SK10 0200 0000 0016 1152 5951
SK96 5600 0000 0071 4356 2002;VS:5555
SK79 5600 0000 0071 4356 9001;VS:3333

Rozhovory v skupinkách na

výročnom členskom zhromaždení

skupinka 1
- študovať Bibliu, modlitba, častejšie počuť svedectvo s Bohom, užšie
spoločenstvo (skupinky 5-8-10) 50 %;
- viac počúvať - zmierlivo, viac svedčiť;
- svedectvo - učiť sa ako to robiť v praxi;
- ako pomáhať ľuďom slúžiť - osobné pozvanie (zavolať do služby),
starať sa o neho, viesť spolu s ním službu, než sa osamostatní;
- zoznamy služieb, do ktorých sa ľudia môžu zapojiť pravidelne;
- niekto, kto by pomohol ľuďom poznať obdarovanie;
- zapojiť sa a vytvoriť nejakú ďalšiu skupinu;
- láska je pre ľudí mocné svedectvo;
skupinka 2
- modlitba starších (pomazanie) chorých (na lôžku);
- hudba počas Večere Pánovej;
- ekumenické bohoslužby – známe piesne,
- hudobná skupina,
- najbližšia nedeľa po tom, ako niektorý brat alebo sestra nás predíde
do večnosti – modlitba;
- otvorenejšia klíma v zbore (bojovať proti skupinkovaniu);
- kázne - výnimočnejšie kázne v období Vianoc a Veľkej Noci;
- Haszicsovci,
- prípadová štúdia, ktorá sa nachádza v správe mala za cieľ prezentovať
koncept služby, ktorý by sme si ako zbor chceli postupne osvojovať a
aplikovať, alebo slúžila na ukázanie rozdielnosti potrieb jednotlivých
ľudí a spôsobu služby?
skupinka 3
- dvaja ľudia sa dohodnú a čítajú Bibliu (záväznejšie, obohacujúce);
- viac poznávať Pána Boha;
- vedome smerovať rozhovor s ľuďmi k Pánu Bohu (zdieľanie
duchovného života) na bohoslužbách svedectvá;
- zapojiť sa do služby vyučovania, tímová práca;
- zaujímať sa o ľudí viac, vedome sa rozhodnúť ísť za človekom, pýtať
sa, stretávať – pozývať na návštevy (domov);
- záujmové skupinky (voľnočasové aktivity) – pozývať;
- rozprávať o hlbokých veciach;
- podľa Ježišovej lásky, Jeho vzoru ľudí milovať, za každého Ježiš
zomrel, všimnúť si, byť pozorný k druhým;
- milovať napriek tomu, že ublížil;

- veľa sa pýtať a počúvať;
- vyznať sa zo svojich chýb - "ísť s kožou na trh";
- služba - požiadať o jednoduchú vec (napríklad koláč) - dávať najprv
malú zodpovednosť, pochváliť;
- hovoriť v Ježišovom príklade;
- hovoriť prečo to robiť;
- byť praktickým vzorom a byť s ním s nadšením povzbudzovať
k vytrvaniu v službe – pochvala, ocenenie;
- v misii by sa to malo prejaviť v životnom štýle;
skupinka 4
- milovať ľudí, v nich vidieť Ježiša – odvaha slúžiť;
- nemali by sme sa prispôsobovať – byť iný od sveta;
- misia;
- viac sa modliť (nedeľa ráno, stredy...);
- málo modlitebníkov v zbore – nedeľa;
- viac sa vzdelávať;
- nové skupinky;
- na skupinke viac učenia Ježiša Krista (jednota evanjelia);
- úžas – obyčajný – organizované spoločné čítanie ako pred Veľkou
nocou,
- zmena pohľadu na ľudí (nesúdiť – nové šance...), starostlivosť o nich;
- žiť každodenný život s Ježišom (čo by urobil On v nejakej situácii);
- všímať si dary iných;
- spoločné čítanie, vzdelávanie, učenie, štúdium, skupinky, záujem
o ľudí, ktorí odišli;
- povzbudzovanie v službe;
skupinka 5
- dôležité vidieť potrebu - Pane, tu som a vystrojenie príde;
- ešte nie sú kresťania - ešte nevyučujú, postupne poverovať
adekvátnymi úlohami;
- láska k ľuďom – som rád, že si ma oslovil – naučiť prijať a opätovať
lásku;
- brigády na Senior Garden – konkrétne osloviť - vyhovuje mi to;
- láska sa prejavuje – vypočutie a prejaviť Kristovu lásku;
- to, čo nás nič nestojí, za nič nestojí;
- stereotyp – ak sa nám niekto snaží zdôveriť, hľadajme, choďme do
hĺbky – to, čo je dobré;
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skupinka 6
- spoločné čítanie z Božieho slova (čítanie ako zboru) – častejšie;
- počas bohoslužieb čítať spoločne žalm alebo vyznanie;
- spoločné čítanie pripraviť ako pre celú rodinu, teda aj pre deti;
- adresné venovanie sa v sociálnej pomoci (napr. s Miestom v dome);
- väčšia angažovanosť praktickej pomoci v satelitoch – aby sa satelity
stali viac zborové;
- Trnava – ako dar vydávajúcej dcére dať finančný dar;
- nový zbor po vydaji;
- praktický prejav – parkovanie - máme byť svetlom;
skupinka 7
- vyjadrená túžba – byť zapojení do skupiniek - chcelo by to vychovávať
vedúcich – povzbudzovať ich, viesť ich k tomu - nie na silu;
- dôležité je zapojiť sa do služby, osloviť ľudí, keď vidím jeho
obdarovanie, povzbudzovať k tomu a viackrát;
- rozpoznávať, aký je dar toho, konkrétneho človeka a nech robí
správnu službu, na ktorú má obdarovanie;
- vzdať sa niektorých svojich konkrétnych aktivít a využiť ten čas naučiť
sa obetovať;
- úvaha – bolo by možno dobré aj jestvujúce niekoľkoročné skupiny
vedome rozdeliť pre získanie širších vzťahov v zbore aj navonok;
skupinka 8
- viac čítať Božie slovo;
- kresťanov počúvať;
- viac sa modliť – ako? osobne;
- chýba v správach informácia o tých, ktorí sú chorí – modlitby za nich,
návšteva;
- viac pamätať na ľudí v núdzi – pomoc (aj finančná);
- staviame, ale nie na vyčistenom „placi“, vyzvať zbor/osobné výzvy na
urovnanie vzťahov;
- chýba záujem o druhých - ako sa máš? ale nepokračujeme;
- svedectvá – čo prežívame s Pánom Bohom aj v zhromaždení;
- povzbudzovanie ľudí – máš na to, pokora, psychoterapia;
- tešíme sa na zájazd do Nyiregyházi;
- páčilo sa, že v správe Rasťo (hospodár) dobre vyzdvihol a hodnotil
prácu Miroslava Haszica;
- častejšie modlitebné reťaze;

skupinka 9
- láska k Bohu – spoločné stíšenie v manželstve;
- spoločné chvály – uvedomovať si, komu spievam;
- modlitby za rodinné veci;
- aby kázne končili aplikáciou;
- láska k ľuďom – byť príkladom v zbožnosti, mať vzťahy;
- služba svetu – budovanie nových vzťahov – modliť sa;
skupinka 10
- "Choďte a čiňte mi učeníkov." - čo pre nás znamená choďte?- ako
zareagujeme na fakt, že ľudia neprídu za nami, ale my máme ísť za
nimi? (misia);
- láska k Bohu – viac sa venovať Biblii – skupinka Rimanom je jedna
z príležitostí;
- ďalšie príležitosti - výuka náboženstva, katechumenát, vzdelanie,
- láska k ľuďom – prijímať ľudí aj s ich hriechmi, v žiadnom prípade
nekomunikovať postoj morálnej nadradenosti, že my sme tu dobrí, oni
sú zlí;
- napomínanie s láskou, iný prístup ľudí ešte viac vzďaľuje;
- manželské večery;
- služba svetu – život jednotlivcov, všetky satelity, parkovanie.
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Pokračovanie - Vyznanie viery a Duchovné zásady
Cirkvi bratskej, ktoré boli schválené na Konferencii 12.10.2016.
5) O hriechu
Veríme, že prví ľudia, Adam a Eva, zhrešili, keď boli zvedení
satanom. Ako Adamovi potomkovia sme hriešnikmi, od
prirodzenosti aj voľbou, svojím životom porušujeme Boží zákon
a svojou nedôverou, pýchou, neposlušnosťou a svojvôľou tento
stav potvrdzujeme. Privolávame tak na seba Boží hnev a súd
a podliehame smrti ako odplate za hriech. Iba Božím spásnym
dielom v Ježišovi Kristovi môžeme byť zachránení.
Veríme, že prví ľudia, Adam a Eva, zhrešili, keď boli zvedení
satanom.
(29) Anjeli sú stvorené duchovné bytosti s morálnym úsudkom
a vysokou inteligenciu, ale bez fyzického tela (Neh 9:6; Heb 1:14, 2:2;
2Sam 14:20). Démoni sú zlí anjeli, ktorí zhrešili proti Bohu (2Pt 2:4;
Júd 6) a trvale pôsobia zlo v tomto svete. Ich vodca je v Biblii nazývaný
satan (Jób 1:6; 1Krn 21:1; Mt 4:40; Lk 10:18), diabol (Mt 4:1;
Mt 25:41), vládca tohto sveta (Jn 12:31), knieža nadzemských mocností
(Ef 2:2), pokušiteľ (Mt 4:3; 1Tes 3:5). Diabol hreší od počiatku (1Jn 3:8)
a ako luhár a otec lži (Jn 8:44) v podobe hada zviedol prvých ľudí,
Adama a Evu, k hriechu (Gn 3:1–5; Zj 12:9).
(30) Prvým ľuďom bola darovaná sloboda dôverovať svojmu Stvoriteľovi
a poslúchať ho. Pokušiteľ však zasial do ich vnútra nedôveru ľstivou
otázkou: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady?
(Gn 3:1). Následne poprel pravdu Božieho slova a znevážil skutočné
Božie zámery: Nie, určite nezomriete! Boh totiž vie, že v deň, keď budete
z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro
i zlo (Gn 3:4–5). Prví ľudia boli zvedení k hriechu, keď prestúpili Boží
zákaz a jedli zo stromu poznania dobrého a zlého. Podľahli pokušeniu
byť ako Boh a chceli sami rozhodovať o tom, čo je dobré a zlé. Hriech
nevery, neposlušnosti a pýchy narušil ich vzťah s Bohom aj medzi nimi
navzájom. Keď začuli Boží hlas, skryli sa pred ním. Hanbili sa za svoju
nahotu a zo svojho zlyhania obviňovali jeden druhého a nepriamo tiež
Boha. Po ich previnení nasledoval Boží trest (Gn 3:6–24).
Ako Adamovi potomkovia sme hriešnikmi, od prirodzenosti aj
voľbou, svojím životom porušujeme Boží zákon a svojou
nedôverou, pýchou, neposlušnosťou a svojvôľou tento stav
potvrdzujeme.
(31) Hriechom prvého človeka, nášho reprezentanta, Adama, sa všetci
ľudia stávajú hriešnikmi. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech
a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci
zhrešili ... Kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze tohto jedného

... neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi
(Rim 5:12,17,19). Tento pád našich prarodičov nazývaný prvotným
hriechom znamená, že sa ako hriešnici už rodíme (Ž 51:7), sme
hriešnikmi svojou prirodzenosťou porušenou vo všetkých oblastiach.
Naša myseľ, emócie a vôľa sú porušené a hriech sa prejavuje aj v našej
voľbe. Hrešíme už svojimi zlými motívmi, ktoré sa prejavia slovami
a činmi. Rozsah infekcie a znečistenia hriechom je univerzálny, týka sa
všetkých ľudí (Ž 130,3; 143:2; Rim 3:10–12, 1Jn 1:8) a všetkých oblastí
ich života (Gn 6:5–6; Jer 17:9).
(32) Podstatou hriechu je vzbura človeka proti Božej vláde, ľudská
svojvôľa, ktorá porušuje alebo nenapĺňa Boží zákon v postoji, čine alebo
prirodzenosti. Hriech je porušenie zákona (1Jn 3:4), ktorý sa dá zhrnúť
do prikázania lásky k Bohu a blížnemu (Mt 22:36–40). Hriech človeka je
v prvom rade namierený proti Bohu (Ž 51:6a), avšak má tiež zlé
dôsledky vo vzťahu k našim blížnym. Hriechom potvrdzujeme svoju
nedôveru, neveru voči Bohu a jeho Synovi (1Jn 5:10; Jn 9:16), pýchu
(Prís 21:4; Jk 4:6b), neposlušnosť (Tít 1:15–16) a svojvôľu (G 5:19–21).
Privolávame tak na seba Boží hnev a súd a podliehame smrti ako
odplate za hriech.
(33) Dôsledky hriechu sú pre človeka tragické. Na osobnej rovine z nás
robí otrokov. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu (Jn 8:34). Vo
vzťahoch s druhými ľuďmi z nás robí egoistov, ktorí ničia medziľudské
vzťahy svojím sebectvom a druhých využívajú vo svoj prospech.
Najzávažnejším dôsledkom však je, že hriech nás oddeľuje od svätého
Boha a robí z nás jeho nepriateľov (Kol 1:21; Rim 5:10). Privolávame tak
na seba Boží hnev a súd (Rim 1:28; 2:5; Ef 2:3). Odplata za hriech je
smrť (Rim 6:23). Duchovný rozmer smrti znamená, že človek je mŕtvy
pre vzťah s Bohom (Ef 2:1). Telesný rozmer smrti znamená koniec
pozemského života (Gn 3:19; Heb 9:27). Večný rozmer smrti je večná
záhuba, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci (2Tes 1:9).
Iba Božím spásnym dielom v Ježišovi Kristovi môžeme byť
zachránení.
(34) Jedinou nádejou každého hriešnika je Božie spásne dielo v Ježišovi
Kristovi, ktoré napráva dôsledky Adamovho hriechu pri tých, ktorí
v neho uveria a nasledujú ho vo svojom živote. Lebo ako neposlušnosťou
jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného
sa mnohí stanú spravodlivými (Rim 5:19). Adam, stvorený na Boží
obraz, túžil po rovnosti s Bohom a snažil sa ju ulúpiť. Stal sa
neposlušným, čo viedlo k smrti jeho aj všetkých jeho potomkov. Ježiš
Kristus bol rovný Bohu, ale vzal na seba podobu služobníka, ponížil sa
a v poslušnosti podstúpil aj smrť na kríži (Flp 2:5–11). Jedine Ježiš
Kristus zachraňuje od Božieho hnevu, súdu a smrti, zmieruje s Bohom
a obnovuje nás na svoj obraz. A ako sme niesli podobu toho
pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského (1Kor 15:49).
Pokračovanie nabudúce
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