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Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach



2017

Letnice
Tento měsíc si připomínáme velkou událost – seslání Ducha svatého.
Chtěl bych vás povzbudit, abyste se začetli do přílohy Infolistu, kde
naleznete kapitolu o Duchu svatém, jak je popsána ve Vyznaniu viery
Cirkvi bratskej.
Váš Roman Neumann

Bohoslužby
4.6.

9:30

5.6.

19:00

11.6.

9:30

15:00

Roman Neumann
Sviatok Letníc
Pondelok * Juraj Kohút st.
Sviatok Letníc
Roman Neumann
VEČERA PÁNOVA
ZBOROVÝ DEŇ
POPOLUDNIE V HORNEJ SEČI

18.6.

9:30

Ján Verčimák

25.6.

9:30

Štefan Evin

Sobáš
10.6.

sobota

15:00

Pavol Blaho & Slavomíra Hasičová

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

3.6.

SAME klub

11.6.

Jedáleň
Mládežnícka miestnosť
Jedáleň
Jedáleň
MC Kontakt
Spoločenské hry –
Kontakt
Športy – telocvičňa –
Gymnázium sv.Vincenta
Zborový deň – Horná Seč

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

Modlitebné stretnutia v stredu
Levice

Horná Seč

Dolná Seč

(19:00)

(19:00)

(19:00)

7.6. J.Henžel

J.Verčimák

M.Ludany N.Tekov
(19:00)

(19:00)

R.Neumann

14.6. J.Pišťák ml.

Senior Garden

21.6. Ši.Evin

D.Guťan

28.6. V.Suchánsky

Senior Garden

--

R.Neumann
J.Verčimák
J.Kováč

--

Porada staršovstva
6.6. utorok

18:00

Celoslovenský pobyt seniorov
10.6.-17.6. Zemplínska Šírava

„Čaj o piatej“ - Hosť:

Csaba Tolnai

Téma: Historické stavby Levíc, práca v mestskom zastupiteľstve...
25.6. nedeľa

17:00

jedáleň

Hostitelia
4.6. Martina Ildžová
Mária Zomborská
11.6. Júliana Magyarová
Mária Vetorová
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18.6. Elena Henželová (HS)
Ľubica Fazekašová
25.6. Judita Tomašovská (HS)
Lea Dobias

Blahoželáme k narodeninám
Černík Ondrej, Nový Tekov, (81) 3.6.
Lüleiová Juliana, Levice, (71) 4.6.
Pápayová Zuzana, Levice, (73) 7.6.
Horániová Elena, Levice, (66) 13.6.
Huraj Pavol, Horná Seč, (83) 16.6.
Tichý Karol, Levice, (83) 24.6.
Baranová Magdaléna, Levice, (64) 25.6.
Hankószka Darina, Levice, (70) 26.6.

Blahoželanie k sobášu
 Jan Vaněra a Michaela Vaněrová rod. Tomašovská (6.5.)

Letné akcie 2017
8.-14.júl
15.-22.júl

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
13.-18.august
Floorball sport camp
Aktuálne termíny akcií sú v kalendári na webe cblv.sk.

Absolventi škôl – stredných, vysokých aj iných
Radi by sme vyjadrili našu gratuláciu, radosť a vďačnosť za Božiu
pomoc tým, ktorí úspešne ukončili štúdium. Vieme o mnohých, avšak
nemáme istotu či vieme o všetkých, kto a kde študoval a doštudoval.
Prosíme, oznámte nám do kancelárie zboru (telefónom, e-mailom) kto a
akú školu ukončil.

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

Číslo účtu pre príspevky na činnosť zboru:
Zborový účet:
Misijná práca v Trnave:
Mládežnícke centrum:
Miesto v dome:
Dom pre seniorov:

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

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

4

Pokračovanie - Vyznanie viery a Duchovné zásady

Cirkvi bratskej,

ktoré boli schválené na Konferencii 12.10.2016.

6) O Ježišovi Kristovi
Veríme, že Ježiš Kristus je vtelený Boží Syn, pravý Boh a pravý
človek. Ako zasľúbený Mesiáš Izraela bol počatý zo Svätého Ducha,
narodil sa z panny Márie, žil bezhriešny život, bol ukrižovaný za
vlády Pontského Piláta, telesne vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia
a sedí po pravici Boha Otca ako prostredník novej zmluvy medzi
Bohom a ľuďmi. Ježiš Kristus je náš zástupca a obeť zmierenia za
hriech sveta. Jeho smrť a vzkriesenie tvoria jediný základ spásy.
Veríme, že Ježiš Kristus je vtelený Boží Syn, pravý Boh a pravý
človek.
(35) Ježiš z Nazareta zvestoval posolstvo o príchode Božieho kráľovstva
(Mk 1:15;

Mt 12:28;

Lk 17:21),

v ktorom

má

on

sám

jedinečné

postavenie. Vzťah k jeho osobe rozhoduje o tom, kto vstúpi do Božieho
kráľovstva a získa večný život (Mt 7:21–23; 10:32–33; 19:29; 25:34–40;
Mk 13:13; Jn 10,9; 11:25). Ježiš si bol plne vedomý toho, že má k Bohu
jedinečný vzťah ako Syn k Otcovi (Mt 11:27; Lk 10:22). To však jeho
súčasníci považovali za rúhanie, pretože aj Boha nazýval svojím Otcom
a robil sa rovným Bohu (Jn 5:18). Po Ježišovom vyhlásení Ja a Otec sme
jedno (Jn 10:30) ho chceli kameňovať. Keď sa ich Ježiš pýta, pre ktorý
skutok ho chcú kameňovať, odpovedajú: Nekameňujeme ťa za dobrý
skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len
človek (Jn 10:33). Ježiš si uvedomoval, že ako večný Syn svojho
nebeského otca skôr ako bol Abrahám, Ja som (Jn 8:38) a pred svojou
smrťou prosí Otca: A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som
mal pri tebe, skôr ako povstal svet (Jn 17:5). Prijal vyznanie svojho
učeníka Tomáša: Pán môj a Boh môj (Jn 20:28).

(36) Základným zámerom celého evanjelia podľa Jána je, aby ste verili,
že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene
(Jn 20:31). Už v samotnom úvode odhaľuje tajomstvo, že Ježiš Kristus
je vtelený Syn Boží. Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to
Slovo bolo Boh ... To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my
sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný
milosti a pravdy (Jn 1:1,14). Apoštol Pavol o Ježišovi vyznáva jeho
rovnosť s Bohom (Flp 2:6) a že v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva
(Kol 2:9). Pôsobil už pri stvorení, veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi
i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti,
všetko je stvorené skrze neho a pre neho (Kol 1:16; porov. Jn 1:3).
(37) Syn Boží zostal Bohom, ale k svojmu božstvu prijal pravé
človečenstvo. Ježišovo narodenie a detstvo sa nelíšilo od žiadneho iného
človeka (Mt 2; Lk 2). Podľa Mojžišovho zákona bol ôsmeho dňa obrezaný
a zasvätený Pánovi (Lk 2:21–22). Prechádzal fyzickým aj psychickým
vývojom ako ostatní ľudia. A Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľube
u Boha i u ľudí (Lk 2:52). Bol hladný (Mt 4:2), smädný (Mt 25:35) a cítil
fyzickú únavu (Jn 4:6). Ako môže byť Ježiš Kristus plne Boh a plne
človek, jednou osobou v dvoch prirodzenostiach, zostáva tajomstvom.
Hlásime sa k starokresťanským vyznaniam viery, ktoré sa pokúsili toto
tajomstvo formulovať ľudskými slovami. Nicejsko-carihradské vyznanie
(r. 381) vyjadruje vieru v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného
Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej
podstaty s Otcom. Chalcedónske vyznanie viery (r. 451) učí uznávať
jednorodeného Syna a Pána v dvoch prirodzenostiach, bez pomiešania,
bez premeny, bez rozdelenia, bez odlúčenia. Rozdielnosť prirodzeností sa
ich zjednotením neodstránila. Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek
(Jn 5:20; Flp 2:6–7). Zjavuje plne a úplne súčasne vlastnosti oboch
prirodzeností v jednej osobe.
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Ako zasľúbený Mesiáš Izraela
(38) Ježiš je Mesiáš, Kristus (Mk 8:29; Lk 2:11; Jn 1:41), v ktorom sa
naplnili

zasľúbenia

dané

už

prvým

ľuďom

po

páde

(Gn 3:15),

Abrahámovi (Gn 12:3b), Dávidovi (2Sa 7:12–16) a prorokom v Izraeli
o Bohom pomazanom kráľovi, ktorý bude večne vládnuť v pokoji
a spravodlivosti (Iz 9:5–6; 11:1–10; 43; 52:13–53:12; Zach 9:9–10). Ježiš
Kristus neprišiel zrušiť Zákon a Prorokov, ale naplniť (Mt 5:17–19)
a ako zasľúbený Mesiáš Izraela je kľúčom, ktorý otvára pravý zmysel
Starej i Novej zmluvy, v ktorom sú ukryté všetky poklady múdrosti
a poznania (Kol 2:3).
bol počatý zo Svätého Ducha, narodil sa z panny Márie, žil
bezhriešny život,
(39) Ježišovo počatie zo Svätého Ducha a narodenie z panny (Mt 1:18–
25; Lk 1:26–38) odkazuje na skutočnosť, že Ježiš bol splodený nie z vôle
človeka, ale z Boha a je svätým Božím Synom (Lk 1:34–35), Emanuel,
Boh s nami (Mt 1:23). Posväcujúca moc Svätého Ducha spôsobila, že pri
dieťati Ježišovi nedošlo k prenosu Adamovho hriechu, ale dochádza
k novému stvoreniu uprostred poriadku tohto sveta (porov. 2Kor 5:17).
V Ježišovi Kristovi bol v človeku úplne obnovený obraz neviditeľného
Boha (Kol 1:15). Ježiš v úplnej poslušnosti voči svojmu Otcovi žil
bezhriešnym životom a bol dokonale kvalifikovaný spasiť hriešnych ľudí
(1Jn 3:5; 2Kor 5:21; Heb 7:26–27).
bol ukrižovaný za vlády Pontského Piláta,
(40) Ježiš bol ukrižovaný a zomrel za vlády Pontského Piláta, ktorý
vládol rímskej provincii v Judsku počas panovania cisára Tiberia
(Lk 3:1). Išlo o historickú udalosť umiestnenú v čase a priestore. Ježiš
sám seba stotožnil s trpiacim Služobníkom a Mesiášom (Mt 8:17;
16:16,21; 20:19; 26:2; Lk 24:25–27; Sk 2:36). Jeho utrpenie a smrť na
kríži tvoria podstatnú súčasť jeho spasiteľného poslania a stali sa podľa
Písem (1Kor 15:3–4; Sk 2:23; 17:3; 26:22–23; 1Pt 1:10–11). Ježišova

smrť a jej význam patria k podstate evanjelia (1Kor 2:2; 15:1–3; G 3:1).
Hlásame Krista ukrižovaného (1Kor 1:23).
telesne vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia a sedí po pravici Boha
Otca ako prostredník novej zmluvy medzi Bohom a ľuďmi.
(41) Keby Ježiš zostal v hrobe, posolstvo evanjelia by bolo klamom
a rovnako tak aj viera v Ježiša Krista (1Kor 15:14,17). Ježiš však Božou
mocou vstal z hrobu k novému životu a zjavil sa svojim učeníkom
v telesnej podobe (Lk 24:13–49; 1Kor 15:5–8). Hrob zostal prázdny
(Lk 24:3,12; Jn 20:5,13). Vzkriesenie bolo potvrdením Ježišovej osoby
a jeho diela ako Božieho Syna a Mesiáša (Rim 1:4; Lk 24:26) a bolo
Božím svedectvom o jeho víťazstve nad mocnosťami zla (Ef 1:19–22;
1Pt 3:21–22). Existencia kresťanskej cirkvi je nevysvetliteľná bez
vzkriesenia Ježiša z mŕtvych. Po tom, ako sa zjavoval učeníkom pri
rôznych príležitostiach počas štyridsiatich dní (Sk 1:3; 1Kor 15:3–8), bol
viditeľným spôsobom vzatý od učeníkov (Lk 24:51; Sk 1:9) a odišiel do
nebies, aby zaujal miesto po Božej pravici a zdieľal s ním vládu nad
nebom a zemou (Ef 1:20–21; Flp 2:9–11). Ježišovo nanebovstúpenie
viedlo k zoslaniu Svätého Ducha (Sk 2:33), prostredníctvom ktorého je
Ježiš prítomný medzi

svojimi nasledovníkmi (Jn 15:26; 16:7). Pôsobí

ako veľkňaz, ktorý priniesol raz navždy obeť za hriechy a prihovára sa
za svoj ľud (Heb 10:10; 7:24–26; 1Jn 2:1) ako jediný prostredník novej
zmluvy medzi Bohom a ľuďmi (1Tim 2:5; Heb 9:15; 12:24).
Ježiš Kristus je náš zástupca a obeť zmierenia za hriech sveta.
Jeho smrť a vzkriesenie tvoria jediný základ spásy.
(42) Ježiš svojou smrťou na kríži zjavuje Božiu spravodlivosť, ktorá
nenávidí hriech a miluje človeka (Rim 3:21–26; Jn 3:16). Ako svätý,
nevinný veľkňaz je ustanovený za zástupcu ľudí pred Bohom (Heb 7:26;
5:1; 2:17), ktorý na našom mieste znášal Boží spravodlivý hnev a trest
za naše hriechy (Iz 53:4–5; 1Kor 15:3; 2Kor 5:21), keď prelial svoju krv
ako obeť, ktorá očisťuje od každého hriechu a zmieruje s Bohom
8

(Mt 26:28; Ef 1:7; 1Pt 1:18–19). Ježišovo dielo dokonané smrťou
a vzkriesením je jediným základom spasenia (Jn 19:30; Sk 4:10–12;
5:30–31). Viera kresťanov má svoje centrum v osobe a diele Ježiša
Krista.
7) O Svätom Duchu
Veríme, že Svätý Duch je osobou trojjediného Boha, skrze ktorú
Boh pôsobí v stvorení a uvádza do života ľudí Božie spasiteľné
dielo v Kristovi. Svätý Duch usvedčuje z hriechu, vedie k pokániu
a viere v Krista, znovuzrodením robí z ľudí nové stvorenia
a začleňuje ich do Božej rodiny. Svojím prebývaním ich posväcuje,
vyučuje a osvecuje, vedie, zmocňuje a vystrojuje svojimi darmi pre
život, pre službu v cirkvi aj pre misijné poslanie vo svete.
Veríme, že Svätý Duch je osobou trojjediného Boha, skrze ktorú
Boh pôsobí v stvorení a uvádza do života ľudí Božie spasiteľné
dielo v Kristovi.
(43) Svätý Duch je v Písme zjavený ako osoba trojjediného Boha
(Mt 28:19; 2Kor 13:13). Má vlastnosti Boha, je svätý (Jn 14:26), večný
(Heb 9:14), vševediaci (1Kor 2:10–11). Pôsobil už pri stvorení sveta aj
človeka (Gn 1:2; 2:7) a zachováva všetok život na tejto zemi (Ž 104:27–
30, Jób 34:14–15). Pôsobenie Svätého Ducha v srdciach všetkých
veriacich je špecifické pre novú zmluvu. Na Letnice sa naplnilo
zasľúbenie proroka Joela o mocnom zoslaní Svätého Ducha na všetok
Boží ľud: V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na
každé telo (Sk 2:17; porov. Joel 3:1–2). Namiesto vonkajších nariadení
Mojžišovho zákona spôsobuje Boh sám mocou Ducha vnútornú
premenu ľudského srdca: Dám vám nové srdce a nového ducha do
vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce
z mäsa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili
podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia (Ez 36:26–
27).

(44) Svätý Duch oslavuje Ježiša Krista tým, že ľuďom oznamuje Božie
spasiteľné dielo v Kristovi a uvádza ho do ich života (Jn 16:13–14;
Rim 8:1–11). Prijať Ježiša a jeho spasiteľné dielo sa nedá inak než
pôsobením

Svätého

Ducha,

ktorý

je

pre

nás

nevyhnutný

a nenahraditeľný. Sám Ježiš považuje zoslanie Svätého Ducha za dar,
ktorý je cennejší ako jeho telesná prítomnosť na tomto svete (Jn 14:26;
16:7).
Svätý Duch usvedčuje z hriechu, vedie k pokániu a viere v Krista,
znovuzrodením robí z ľudí nové stvorenia a začleňuje ich do Božej
rodiny.
(45) Mocou Ducha je človek usvedčovaný z hriechu, robí pokánie, verí
v Krista a prijíma jeho spasenie. Pokánie a obrátenie znamenajú
odvrátiť sa od hriechu a vykročiť na novú cestu v poslušnej oddanosti.
Duch je darcom nového života v znovuzrodení (Jn 3:3–8; Jn 6:63;
Tít 3:5), keď začína zázračná premena jednotlivca, ktorý sa stáva novým
stvorením (2Kor 5:17) a je adoptovaný do Božej rodiny (Jn 1:12–13;
Rim 8:15–16; G 3:26–27; Ef 1:5).
Svojím prebývaním ich posväcuje, vyučuje a osvecuje, vedie,
zmocňuje a vystrojuje svojimi darmi pre život, pre službu v cirkvi
aj pre misijné poslanie vo svete.
(46) V znovuzrodenom človeku začne prebývať Svätý Duch (Rim 8:9;
1Kor 3:16) a spolu s ním Boží Syn a nebeský Otec (Jn 14:23; 17:21–23).
Človek prijíma požehnanie najužšieho spoločenstva s Bohom Otcom
a jeho Synom (1Jn 1:3; 1Kor 1:9), jeho telo sa stáva chrámom Svätého
Ducha (1Kor 6:19). Apoštol Pavol na mnohých miestach vzdáva chválu
za úžasné duchovné požehnania (Ef 1:3–7; Rim 6:5; 8:1; 2Kor 5:17),
ktoré pramenia zo skutočnosti, že Kristus je skrze Ducha v nás
a veriaci sú v Kristovi (Rim 8:9–10). Keď sa poddávame pôsobeniu
Ducha, rastieme do Kristovej zrelosti a premieňame sa na taký istý
obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch
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(2Kor 3:18). Kristus nám dáva silu žiť kresťanský život. Všetko môžem
v Kristovi, ktorý ma posilňuje (Flp 4:13). S Kristom som ukrižovaný. Už
nežijem ja, ale žije vo mne Kristus (G 2:19b–20). Toto spojenie s Kristom
premosťuje priestor a čas, preto Pavol môže povedať, že kresťania
zomreli s Kristom (Rim 6:1–11), boli vzkriesení s Kristom (Ef 2:5–6;
Kol 3:1–2), spolu s ním boli uvedení na nebeský trón (Ef 2:6; Rim 5:17)
a sú určení, aby sa mu podobali pri jeho príchode v sláve (1Jn 3:2;
Flp 3:20–21).
(47)

Svätý

Duch

je

nielen

darcom

očistenia

a posvätenia

pri

znovuzrodení (1Kor 6:11), ale moc Ducha, ktorý v nás prebýva,
premáha moc hriešnych sklonov našej telesnosti, nášho starého
človeka (Rim 6:6; 8:13; Kol 3:5), a namiesto skutkov ľudskej svojvôle
(G 5:19–21) v nás Duch pôsobí rast do podoby Ježišovho svätého
charakteru. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie (G 5:22–23). Svätý
Duch je Duchom pravdy, ktorý nás uvádza do celej pravdy (Jn 16:13)
skrze zvláštne zjavenie starozmluvných prorokov a novozmluvných
apoštolov, ktoré je pre nás zaznamenané v kanonických spisoch Starej
a Novej zmluvy. Rovnaký Duch, ktorý inšpiroval Písma (2Pt 1:21; 3:15–
16), nás osvecuje a vyučuje pri ich čítaní a uvažovaní nad ich
posolstvom, čo je kľúčové pre naše duchovné poznanie (1Kor 2:12–14;
Ef 1:17–19; 3:15–19). Ako sa Ježiš nechal viesť pri plnení svojho
poslania Svätým Duchom (Mt 4:1; Lk 4:18) a rovnako aj jeho apoštoli
(Sk 16:6–7;

20:22–23),

tak

všetci

veriaci

v Krista

majú

byť

v konkrétnych životných situáciách citliví na vedenie Duchom (G 5:25;
Rim 8:14; Sk 13:2–3).
(48) Už v Starej zmluve Svätý Duch zmocňoval vyvolených jednotlivcov
pre špeciálnu službu a predpovedal dobu, keď pomaže mesiášskeho
Služobníka plnosťou a mocou (Iz 11:2–3). To sa naplnilo, keď bol Ježiš
pri svojom krste zmocnený ako zasľúbený Mesiáš (Mt 3:16; Jn 1:32)
k naplneniu svojho životného poslania (Lk 4:18–19). Moc Svätého

Ducha pôsobila v Ježišovom živote pri vyučovaní, konaní zázrakov,
vyháňaní démonov. Ježiš zasľúbil svojim učeníkom rovnaké zmocnenie:
Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete
mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme
(Sk 1:8). Ježišovi učeníci boli zmocnení Svätým Duchom k misijnému
poslaniu a zvestovali evanjelium smelo a s veľkou mocou (Sk 4:8,31;
6:10; 1Tes 1:5; 1Pt 1:12). Iným aspektom zmocnenia kresťanov k službe
je aktivita Svätého Ducha pri obdarovaní duchovnými darmi pre
vystrojovanie kresťanov pre službu v cirkvi (1Kor 12:1–11; Rim 12:6–8;
Ef 4:11–12) a takisto pre duchovný boj s mocnosťami zla (Mt 12:28;
Ef 6:10–17). Tajomstvo jednoty cirkvi ako Kristovho tela v rozmanitosti
jeho údov je dané tým, že všetci boli spojení tým istým Duchom do
jedného tela. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno
telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli
napojení jedným Duchom (1Kor 12:13).
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