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Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach



2017

Bohoslužby
2.7.

9:30

Ervin Mittelmann

9.7.

9:30

Milan Prišťák

16.7.

9:30

Roman Neumann
VEČERA PÁNOVA

23.7.

9:30

Roman Neumann

30.7.

9:30

Ján Verčimák

6.8.

9:30

Štefan Evin

13.8.

9:30

Ján Verčimák
VEČERA PÁNOVA

20.8.

9:30

Roman Neumann

27.8.

9:30

Roman Neumann
Rodinná bohoslužba po DeLeTe

Sobáš
29.7.

sobota

14:30

Samuel Sabol & Nikoleta Pokoraczká

12.8.

sobota

14:30

Matúš Pangrác & Katarína Prišťáková

Porada staršovstva
20:00

2.8. streda

Pobyt MDK
8.7.-14.7.

Drábsko

Kecy – anglický kemp
16.7.-22.7.

KECY, Skalka, Kremnica

Celoslovenský výlet NB - VeDeLePoCiBr
29.7.-5.8.

Hotel Studnička, Oravská priehrada

Víkendovka dorastu a mládeže
3.8.-6.8.

Gýmeš

Floorball sport camp
13.8.-18.8.

Levice

Detský letný tábor DeLeT
21.8.-25.8.

MC Kontakt, Levice

Hostitelia
2.7. Emília Nagyová (DS)
Eva Bálintová
9.7. Oľga Moravská
Lýdia Prišťáková
16.7. Viera Garajová
Milica Boldišová
23.7. Janka Mandúchová
Emília Suchánska
30.7. Alena Greksová (HS)
Helena Machajdíková
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6.8. Emília Machajdíková (HS)
Dana Pokoraczká (HS)
13.8. Alžbeta Kušnieriková
Tatiana Moravská (HS)
20.8. Elena Tomasoszká
Jana Márföldiová
27.8. Zuzana Adamiová (HS)
Alžbeta Zomborská

Blahoželáme k narodeninám
Benkeiová Zuzana, Levice, (87) 3.7.
Valová Helena, Nový Tekov, (68) 5.7.
Márföldyová Eva, Dolná Seč, (64) 7.7.
Hurajová Zuzana, Horná Seč (Na lúkach), (79) 9.7.
Pápayová Zuzana, Horná Seč, (69) 10.7.
Nagy Ján, Dolná Seč, (65) 11.7.
Marföldi Martin, Levice (61) 11.7.
Zomborský Štefan, Levice, (70) 17.7.
Suchánsky Štefan, Levice, (73) 18.7.
Racsková Anna, Levice, (69) 21.7.
Kóšová Zuzana, Nový Tekov, (67) 21.7.
Machajdík Vladimír, Horná Seč, (67) 23.7.
Lakatošová Helena, Levice, (64) 23.7.
Marföldiová Irena, Levice, (79) 27.7.
Tichá Dobroslava, Levice, (80) 29.7.
Tomašovská Zuzana, Levice, (74) 31.7.
Greksová Mária, Horná Seč, (82) 1.8.
Tomašovská Marta, Horná Seč, (62) 2.8.
Šajbenová Mária, Levice, (67) 3.8.
Suchánska Ružena, Levice, (74) 7.8.
Chabadová Mária, Kalná n/Hronom, (70) 7.8.
Lülei Viktor, Levice, (75) 9.8.
Guťan Michal, Levice, (70) 9.8.
Henželová Helena, Levice, (64) 17.8.
Szakosová Helena, Levice, (83) 19.8.
Lányiová Alžbeta, Levice (60) 24.8.
Sakošová Zuzana, Horná Seč, (85) 26.8.
Moravská Oľga, Levice, (66) 26.8.
Debrovská Elena, Levice, (71) 29.8.

50. výročie sobáša si pripomínajú
 Ján a Alžbeta Bencsovci z Levíc (26.8.)

Blahoželanie k sobášu
 Pavol Blaho a Slavomíra Blahová rod. Hasičová (10.6.)

Rozlúčili sme sa
s Michalom Debrovským z Levíc, vo veku 79 rokov (2.6.)

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.
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Príbeh Miška Márföldiho
Vyrastal som v kresťanskej rodine. Do kostola som chodieval celkom
rád. Mal som tam dobrých kamarátov. Vtedy sa mi zdalo, že môj život je
dosť dobrý, veď nepijem nefajčím, nenadávam. Bol som lepší ako
niektorí kamaráti mimo zboru. Je potrebná „nejaká zmena?“ Chodil
som aj do mladšieho dorasteneckého klubu, ktorý organizoval kostol
a o svojej viere v Boha som nepochyboval. Bolo to pre mňa normálne.
Neskôr na evanjelizácii ProChrist (s Ulrichom Parzánym), som si
uvedomil svoju hriešnosť a že za mňa zomrel Ježiš. Vtedy som svoj život
neodovzdal Kristovi, pretože som sa naďalej pokúšal dostať k Bohu
vlastným úsilím. Obrátil som sa neskôr, na výlete Diel 2002, ktorý sa
uskutočnil pri Lučenci v Kokave nad Rimavicou. Bola to stanovačka. Ku
koncu výletu nám vedúci pripravili stanovištia, na ktorých boli na
papierikoch napísané, ako nás má rád Ježiš a čo pre nás urobil a čo má
pre nás pripravené. Tu sa mi Hospodin dal nájsť a tu som sa
znovuzrodil. Postupne začala cesta, na ktorej som len na začiatku, kde
ma musel Hospodin veľa okresávať a formovať. Bol to dlhý proces,
počas ktorého som si uvedomoval svoju hriešnosť a veľkosť Božej
milosti a jeho ochrany nado mnou, keď sa mi stal úraz ruky. Vďaka
Bohu za to, že som nezanevrel na neho a že to bol On m, čo si ma
našiel. Po vymiznutí viacerých zdravotných problémov mi Boh vkladal
do srdca túžbu budovania vzťahov, túžbu po spravodlivosti
a nesebeckosti, túžbu stať sa členom Cirkvi bratskej. Veľa bojujem so
sebectvom, neposlušnosťou, ale dôverujem Ježišovi a viem, že keď
padnem, tak On ma opäť postaví a On mi ukáže cestu. Ozeáš 14:8 Tí, čo
prebývajú v jeho tôni, budú opäť žiť ako obilie vyženú ratolesti ako
vinič...

Pokračovanie - Vyznanie viery a Duchovné zásady

Cirkvi bratskej,

ktoré boli schválené na Konferencii 12.11.2016.

8) O spáse
Veríme, že Boh iba z milosti naplnil v Ježišovi Kristovi svoj večný
plán spásy. Hriešnikovi, ktorý bol povolaný v Pánovi Ježišovi
a ktorý sa v pokání a vo viere obracia k živému Bohu, dáva Boh
svojím slovom účasť na Kristovej smrti a vzkriesení. Človeku je
odpustené, stáva sa ospravedlneným údom Kristovho tela, Božieho
ľudu, a znovuzrodeným Božím dieťaťom, je oslobodený pre nový
život v posvätení a pre radostnú nádej na zavŕšenie spásy vo
vzkriesení tela a večnom živote v Božej prítomnosti.
Veríme, že Boh iba z milosti naplnil v Ježišovi Kristovi svoj večný
plán spásy.
(49) Boh progresívne zjavoval svoj večný plán spásy zasľúbením, ktoré
dal už prvým ľuďom po ich hriechu (Gn 3:15), v zmluve s Abrahámom
a jeho potomstvom (Gn 15; 17), s Izraelom v časoch Mojžiša (Ex 24; 34)
a s izraelským kráľom Dávidom (2Sam 7:8–16), ktorého potomok
Mesiáš Ježiš naplnil zasľúbenia prorokov o novej večnej zmluve milosti
a pokoja (Jer 31:31–34; Ex 37:24–27; Mt 26:28; Lk 22:20). K samotnej
Božej podstate patrí byť milostivý (Ex 34:6) a jeho spasenie je iba
z milosti (Ef 2:5,8). Milosť znamená, že nedostávame to, čo si zaslúžime,
ale dostávame dary, ktoré si nezasluhujeme.
Hriešnikovi, ktorý bol povolaný v Pánovi Ježišovi a ktorý sa
v pokání a vo viere obracia k živému Bohu, dáva Boh svojím
slovom účasť na Kristovej smrti a vzkriesení.
(50) Okrem všeobecnej milosti, ktorú Boh daruje všetkým ľuďom
(Ž 145:9,15–16; Sk 14:16–17; Jk 1:17), udeľuje vo svojej zvrchovanosti
spásnu milosť, keď svojím slovom dáva hriešnemu človeku účasť na
Kristovej smrti a vzkriesení. Človek nemá podiel na Kristovi vďaka
svojmu pôvodu, svojim schopnostiam a zásluhám, vďaka vnútorným
skúsenostiam či predsavzatiam, ale Svätý Duch nám Krista a jeho
spásu privlastňuje Božím slovom, ktoré – kedy a kde Boh chce – v tých,
ktorí mu načúvajú, vytvára dôveru v Pána Ježiša, istotu spásy a nový
život (Jn 5:24; Rim 10:8–11; G 3:5; 2Tim 3:15; Jk 1:18; Ž 107:20 a.i.).
Božie slovo v jeho rôznorodých podobách – zásadne ako slovo Písma, ale
aj jeho aktualizácia ako biblické kázanie a vyučovanie, ako sviatosti,
ako rodičovské rozprávanie, ako kresťanská pieseň či svedectvo a pod. –
je nástrojom Svätého Ducha a slúži Božiemu dielu spásy (ale aj súdu)
pri jednotlivcovi, v cirkvi, v dejinách národov, ba celého sveta
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(Jn 5:25nn; 6:60nn; 12:47nn; Ž 1:1nn; 119:50nn a.i.). Starý človek
v nás bol zjednotením s Kristom ukrižovaný spolu s ním a zomrel
hriechu. Spolu s Kristom povstávame k novému životu, aby sme už
neotročili hriechu, ale slúžili Bohu a získali večný život ako dar Božej
milosti.
(51) Spása je darovaná tomu, kto bol v Kristovi vyvolený už pred
stvorením sveta (Ef 1:4; porov. G 1:15–16), nie na základe predvídania
jeho skutkov, ale z Božieho milostivého zaľúbenia a zľutovania
(Lk 12:32; Rim 9:10–18; 1Pt 2:9–10). Vyvolených Boh svojím slovom
povoláva, aby boli podobní obrazu jeho Syna (Rim 8:29), do spoločenstva
svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána (1Kor 1:9), do svojho kráľovstva
a slávy (1Tes 2:12), k svätosti (Rim 1:7), k pokoju (1Kor 7:15),
pre slobodu (G 5:13), k nádeji (Ef 1:18), k posväteniu (1Tes 4:7)
a k dosiahnutiu večného života (1Tim 6:12). Zvestované evanjelium
Božieho slova pri nich pôsobí ako Božia moc na spásu (Rim 1:16).
(52) Kladná odpoveď na Božie povolanie sa prejaví pokáním. Pokánie je
celoživotná premena nielen myslenia, ale tiež vôle a postojov, t.j. celého
človeka vo vzťahu k Bohu, k sebe samému aj k druhým ľuďom. Pokánie
sa prejaví nielen emocionálnym zármutkom a ľútosťou nad zlými
skutkami (2Kor 7:9–10), ale predovšetkým ovocím pokánia, odvrátením
sa od zlých činov (2Kor 12:21) a konaním činov lásky (Lk 3:8–13). Výzva
k pokániu je v Písme spájaná s výzvou k obráteniu (Jer 31:19; Sk 3:19;
Sk 26:20). Výraz obrátenie sa stal špecifickým, jasne vymedzeným
výrazom v misijnom slovníku apoštolskej cirkvi. Znamená odvrátiť sa od
tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu (Sk 26:18), obrátiť sa k Pánovi
Ježišovi (Sk 9:35; 11:21), k živému Bohu (Sk 14:15; 15:19), získať
odpustenie hriechov (Sk 3:19) a byť zahrnutý do Božieho ľudu
(Sk 26:18). Výzva k pokániu, k obráteniu má ústredné miesto nielen
v posolstve starozmluvných prorokov, vrátane Jána Krstiteľa (Mt 3:2),
ale aj samotného Ježiša (Mt 4:17) a tiež v posolstve Kristovej cirkvi (Sk
20:21; 26:20; 1Tes 1:9).
(53) Pozitívna zložka pokánia aj obrátenia je vyjadrená kľúčovým
biblickým výrazom viera. Ježiš naliehavo vyzýva, aby jeho poslucháči
verili nielen evanjeliu o Božom kráľovstve (Mk 1:15), ale takisto v neho
samotného a v jeho uzdravujúcu moc (Mt 9:28; Mk 9:24). V Jánovom
evanjeliu je centrom viery dôvera a oddanosť Ježišovi, pevné spojenie
a zjednotenie s ním (Jn 1:12; 2:11; 3:12,16,18,36; 4:39; 6:29,35,40,47;
8:30; 12:11). V Skutkoch je položený dôraz ako na prijatie slova
evanjelia (Sk 4:4; 17:11–12), tak na dôveru, oddanosť a poslušnosť
Pánovi Ježišovi Kristovi (Sk 11:17; 14:23; 16:31; 20:21; 24:24).
V Pavlových spisoch je viera hlbokou dôverou v Krista a v pravdivosť
Božieho slova. Stať sa kresťanom znamená prijať vierou, že skrze

Ježišovu smrť a vzkriesenie získavajú hriešnici Boží milostivý dar
spasenia (1Kor 15:1–4; 1Tes 4:14). Výraz viera sa tiež používa na
označenie súboru kresťanského učenia, ktoré formuje celý kresťanský
život (G 1:23; Ef 4:5; Flp 1:27; 1Tim 4:1,6; 6:10,21; 2Tim 4:7; Tít 1:13).
Jakub zdôrazňuje, že viera, ktorá sa neprejaví v praxi života skutkami
lásky, je sama osebe mŕtva, nemôže spasiť a nie je k ničomu (Jk 2:14;
17:20). Viera umožňuje vnímať neviditeľnú realitu zasľúbenú Bohom
a s istotou viery môžeme prechádzať životom aj s jeho skúškami
a utrpením (Heb 11).
Človeku je odpustené, stáva sa ospravedlneným údom Kristovho
tela, Božieho ľudu,
(54) Darom spásy prijímame ospravedlnenie, ktoré je Božím súdnym
výrokom, že sme spravodliví (Rim 8:33). Spravodlivosť znamená, že pred
Božím súdom zodpovedáme štandardu a sme v správnom postavení vo
vzťahu k Bohu. Základom ospravedlnenia nie je naša poslušnosť
Božiemu zákonu, ale dokonalá Kristova poslušnosť, ktorá vyvrcholila
jeho smrťou, keď prelial svoju krv ako obeť zmierenia za naše hriechy
(Rim 5:9; 3:20–28). Ospravedlnenie prijímame ako dar vierou skrze
Kristovu obeť (Rim 3:22,30). Výsledkom ospravedlnenia je odpustenie
a nezarátanie hriechu (Rim 4:7–8; 2Kor 5:19), očistenie od hriechu
(Heb 1:3), zrušenie odsúdenia (Rim 8:1,34) a vyslobodenie od Božieho
hnevu (Rim 5:9). Ospravedlnenie pôsobí zmierenie a pokoj s Bohom
(2Kor 5:18–20; Rim 5:1) a milostivý dar večného života (Rim 5:18,21).
Človek sa stáva ospravedlneným údom Kristovho tela, Božieho ľudu
(1Kor 12:12–27; 1Pt 2:9–10).
a znovuzrodeným Božím dieťaťom,
(55) Darom spásy sa človek stáva znovuzrodeným Božím dieťaťom (Jn
1:12), pretože sa narodil z Boha (Jn 1:13), z Ducha (Jn 3:5,6,8).
Znovuzrodenie znamená prebudenie k životu s Kristom (Kol 2:13) a je
základným predpokladom pre vstup do Božieho kráľovstva (Jn 3:3,7).
Starý, neznovuzrodený človek, neschopný chápať a prijímať veci
Božieho Ducha (1Kor 2:14–15), umiera spolu s Kristom a na jeho
miesto nastupuje nový človek schopný pravého poznania, ktorý sa
obnovuje podľa obrazu svojho Stvoriteľa (Rim 6:6–11; Kol 3:9–10;
Ef 4:24). Znovuzrodenie je spôsobené skrze živé a večné slovo Božie,
slovo pravdy (1Pt 1:23; Jk 1:18). Človek sa v Kristovi stáva novým
stvorením (2Kor 5:17).
je oslobodený pre nový život v posvätení
(56)
Posvätenie
je
pokračovaním
Božieho
diela
v živote
ospravedlneného, je to Boží dar aj záväzok veriaceho. Pôsobením
Svätého Ducha sa stáva svätým, oddeleným pre Boha (1Pt 1:14–15;
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Rim 15:16; 1Kor 1:2), stále viacej premieňaným do podoby Krista, ktorý
je obrazom neviditeľného Boha (2Kor 3:18; Kol 1:15). Človek je
v Kristovi oslobodený k novému životu, keď mocou Ducha umŕtvuje
hriešne činy (Rim 8:13) a žije spravodlivo a zbožne (Tít 2:11–12).
Posvätenie je celoživotný proces, týkajúci sa celej osoby, ducha, duše aj
tela (1Tes 5:23; 2Kor 7:1; 1Kor 6:19–20).
a pre radostnú nádej na zavŕšenie spásy vo vzkriesení tela
a večnom živote v Božej prítomnosti.
(57) Prijatie daru spasenia znamená žiť v radostnom očakávaní
a nádeji, že Boh svoje spasenie dovŕši pri návrate Ježiša Krista
oslávením Božieho ľudu vo vzkriesení tela a večnom živote v Božej
prítomnosti (Tít 3:7; 1Pt 1:3–5; Rim 8:17–18; Flp 3:20–21).
9) O cirkvi
Veríme, že Boh povolával a zhromažďoval svoj ľud už v dejinách
Izraela. Ježiš Kristus vytvára ľud novej zmluvy zo všetkých
národov sveta ako svoju cirkev. Cirkev je spoločenstvo tých, ktorí
boli v Kristovi spasení a Svätým Duchom zapojení do Kristovho
tela, ktorého je on hlavou. Veríme, že cirkev je jedna, všeobecná,
svätá a apoštolská. Cirkev je všade tam, kde sa zvestuje Božie
slovo, slávia sviatosti a veriaci sa vzájomne povzbudzujú
a napomínajú, aby rástli do podoby Krista.
Veríme, že Boh povolával a zhromažďoval svoj ľud už v dejinách
Izraela. Ježiš Kristus vytvára ľud novej zmluvy zo všetkých
národov sveta ako svoju cirkev.
(58) Božie dielo spasenia nekončí záchranou jednotlivých ľudí, ale Boh
ich povoláva a zhromažďuje ako svoj ľud. Už praotcovia Izraela dostali
zasľúbenia, že v nich budú požehnané všetky národy. Vzíde z nich
nielen národ, ale spoločenstvo Božieho ľudu zložené z rôznych národov
(Gn 12:3; 8:18; 28:3; 35:11). Boh ustanovil svoj vzťah k Izraelu
zmluvou, že bude jeho Bohom a oni budú jeho ľudom (Lv 26:12).
V Mesiášovi Izraela, Ježišovi, bola uzatvorená nová zmluva (Jer 31:31–
33; 1Kor 11:25), na základe ktorej vzniká cirkev, nový Boží ľud
z príslušníkov všetkých národov (1Pt 2:9–10; Ef 2:11–19). Ježiš Kristus
tvorí svoju cirkev ako duchovný Boží príbytok, v ktorom je sám
uholným kameňom a ktorého základom sú apoštoli a proroci (Mt 16:18;
Ef 2:20–22).
Cirkev je spoločenstvo tých, ktorí boli v Kristovi spasení a Svätým
Duchom zapojení do Kristovho tela, ktorého je on hlavou.
(59) Cirkev je spoločenstvo spasených v Kristovi. O cirkvi v apoštolskej
dobe čítame: Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo

povolával na spásu (Sk 2:47). Cirkev je spoločenstvom tých, ktorí boli
Svätým Duchom znovuzrodení a zapojení do Kristovho tela
(1Kor 12:13,27). Tak, ako je v tele mnoho údov, ktoré plnia konkrétne
úlohy pre správnu funkciu celého tela, tak je to aj v cirkvi (1Kor 12:12–
30). Jednotliví členovia cirkvi si navzájom slúžia duchovnými darmi
(Rim 12:4–8). Ježiš ako hlava cirkvi je zdrojom jej života a takisto jej
najvyššou autoritou, ktorej sa všetci poslušne poddávajú (Kol 1:18;
Ef 1:22–23). Ďalšími biblickými metaforami odkazujúcimi k podstate
cirkvi, sú rodina (2Kor 6:18; 1Tim 5:1–2), nevesta Kristova (Ef 5:25–32),
duchovný chrám (1Pt 2:4–8), Božie stádo (Lk 12:32; Sk 20:28–29),
ratolesti na vínnom kmeni (Jn 15:1–8), stĺp a opora pravdy (1Tim 3:15).
Veríme, že cirkev je jedna,
(60) Tak ako je jeden Pán Ježiš Kristus, jedna viera, jeden krst, tak je
i jedno Kristovo telo, jedna cirkev (Ef 4:4–6). Ide o jednotu živého
organizmu v rozmanitosti jednotlivých údov, zakotvenú v jednote
v Otcovi, Synovi a Duchu, v rozmanitosti duchovných darov a vo
vzájomnom spojení v láske (Jn 17:20–23; 1Kor 12–14; Kol 2:2). Táto
duchovná jednota je Božím darom, je však potrebné usilovať o jej
zachovávanie vo zväzku pokoja (Ef 4:3).
všeobecná,
(61) Cirkev je všeobecná, t.j. univerzálna, zahrňujúca všetkých v každej
dobe, ktorí sú vierou spojení s Kristom. V Novej zmluve je výraz cirkev
používaný pre skupinu veriacich, ktorí sa stretávajú v súkromných
domoch, v celom meste alebo regióne, alebo aj pre skupinu všetkých
veriacich v univerzálnej cirkvi (Kol 4:15; Flm 1:2; 1Kor 1:2; 2Kor 1:1;
Sk 9:31; Ef 1:22; Kol 1:18,24). Iba Boh pozná s istotou a neomylne
tých, ktorí patria do spoločenstva jeho ľudu. Cirkev, ako ju vidí Boh, je
cirkvou neviditeľnou a cirkev, ako ju vidíme na tejto zemi, je cirkev
viditeľná. Tá zahŕňa všetkých, ktorí vyznávajú vieru v Krista
a dosvedčujú túto vieru vo svojich životoch.
svätá a apoštolská.
(62) Cirkev je svätá, pretože jej členovia boli v Kristovi ospravedlnení
a sú pred Bohom svätí, lebo sú Svätým Duchom posvätení a tvoria
spoločenstvo svätých (1Kor 6:11; Kol 3:12; Heb 3:1; 1Tes 3:13; 1Pt 1:2).
Cirkev je apoštolská, pretože základnou normou pre jej zvestovanie,
vyučovanie a životnú prax je Ježiš Kristus, ktorého zvestovanie,
vyučovanie a príklad života nám v spisoch Novej zmluvy odovzdali ním
povolaní apoštoli a proroci, ktorí spolu s ním tvoria raz navždy položený
základ duchovnej stavby cirkvi (Ef 2:20; 1Kor 3:10–11).
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Cirkev je všade tam, kde sa zvestuje Božie slovo, slávia sviatosti
a veriaci sa vzájomne povzbudzujú a napomínajú, aby rástli do
podoby Krista.
(63) Podstatným znakom cirkvi je zvestovanie Božieho slova (Sk 4:31;
2Tim 4:2), ktorého ústredným posolstvom je evanjelium, dobrá správa
o spasení v Ježišovi Kristovi (1Pt 1:23–25; Rim 1:9,14–17; 15:19).
Cirkev zvestuje Božie slovo a tých, ktorí ho vierou prijali a stali sa
učeníkmi Ježiša Krista, učí zachovávať jeho príkazy (Mt 28:19–20).
Božie slovo vytvára cirkev a je v centre jej služby (Sk 6:7; Rim 1:9).
(64) Sviatosti krstu a svätej Večere Pánovej sú dary, znamenia a pečate
Božej milosti, ktoré ustanovil sám Ježiš Kristus a ktoré sa stali praxou
cirkvi od počiatku (Mt 28:19; Lk 22:19; Sk 2:38–41; 1Kor 11:23–34).
Viditeľným a hmatateľným spôsobom potvrdzujú vnútornú milosť,
ktorú veriaci v Krista prijímajú. Táto milosť je Bohom verejne potvrdená
skrze cirkev. Duchom sme
pokrstení v jedno telo a stávame sa
súčasťou Kristovej cirkvi (1Kor 12:13). Večera Pánova je sviatosť, keď
zvestujeme Kristovu smrť, vierou prijímame jej spásne pôsobenie,
potvrdzujeme svoju účasť na novej zmluve spečatenej Kristovou krvou
a očakávame jeho príchod v moci a sláve (1Kor 11:23–26). Večera
Pánova je takisto účasťou na Kristovom tele (1Kor 10:16), viditeľným
prejavom našej jednoty s ostatnými kresťanmi (1Kor 10:17). Krst je
jednorazovou udalosťou, zatiaľ čo svätá Večera Pánova je pokračujúcim
potvrdzovaním toho, čo sme prijali v Kristovi.
(65) Veriaci je v krste zjednotený s Kristom a tým sa stáva súčasťou
jeho tela – cirkvi. Túto vnútornú skutočnosť vyjadruje tým, že sa pripojí
ku konkrétnemu cirkevnému zboru. Po Petrovej kázni na Letnice mnohí
vierou
prijali
evanjelium
a Svätého
Ducha.
Nestali
sa
individualistickými Ježišovými nasledovníkmi, ale boli pokrstení a v ten
deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. Neustále sa venovali učeniu
apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám... A Pán
deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu (Sk
2:41b–42,47). Zachovávanie a rast spásnej viery vyžaduje život
v spoločenstve Božieho ľudu. Apoštol Pavol nielen zvestoval evanjelium,
ale tiež zakladal kresťanské zbory, ktorých členmi sa stali tí, ktorí
uverili v Krista a stali sa jeho učeníkmi (Sk 4:21–23). V spoločenstve
cirkvi sa veriaci vzájomne povzbudzujú, napomínajú, slúžia si
a poddávajú sa disciplíne podľa Božieho slova, aby rástli Kristovej
podoby (1Tes 5:11; Heb 10:24–25; G 5:14; Mt 18:15–17; Kol 2:5).
Pokračovanie nabudúce
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2. Ing. Karin Galková – Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
Banská Bystrica
3. Mgr. Lucia Greksová - UKF, Pedagogická fakulta, Nitra
4. Bc. Daniel Hasič – Slovenská poľnohospodárska univerzita,
Technická fakulta, Nitra
5. Bc. Lýdia Kohútová – UKF, Pedagogická fakulta, Nitra
6. Bc. Nikoleta Pokoraczká – Prešovská univerzita, Fakulta
manažmentu, Prešov
7. Mgr. Michaela Prišťáková – Masarykova univerzita, Filozofická
fakulta, Brno
*
1. Jozef Belluš – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
2. Samuel Haszics – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
3. Timea Magyarová – Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
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A blahoželáme aj tým, o ktorých sme sa to zatiaľ nedozvedeli...

Modlitebné hodiny

júl – august 2017

Levice

Horná Seč

5.7.

A.Moravský

Š.Hasič

12.7.

R.Neumann

Senior Garden

19.7.

J.Pokoraczký

J.Tomašovský

26.7.

D.Guťan

Senior Garden

2.8.

B.Zomborský

R.Neumann

9.8.

Š.Hasič

16.8.

R.Neumann

23.8.

M.Prišťák

30.8.

J.Verčimák

M.Ludany

O.Garaj

J.Prišťák st.
R Neumann

J.Verčimák

R.Neumann
J.Verčimák

J.Kohút st.

Št.Evin
J.Kováč

Senior Garden R.Neumann
J.Prišťák st.

N.Tekov

Št.Evin

Senior Garden Š. Suchánsky

6.9. Modlitebný štart Senior Garden
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Dolná Seč

J.Verčimák
R.Neumann

4.-6. 9. Modlitebný štart v Leviciach

