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V minulom čísle Martinka sme sa 
zamýšľali nad jednotou cirkvi z pohľa-
du apoštola Pavla a vychádzali sme 
z textu Efezanom 4, 1 – 6. V prvej časti 
Pavlovho učenia o jednote sme si uká-
zali, že skutočná jednota je závislá od 
láskavosti nášho charakteru. (verš 3) 
Pavol začína charakterovými vlastnos-
ťami, nie štrukturálnymi hodnotami 
na dosiahnutie jednoty. Vlastnosti, 
ktoré vyzdvihuje v 3. verši, sú zároveň 
odpoveďou, kto je hodný Ježišovho po-
volania. Teraz pristúpme k druhej časti 
jednoty. (verše 3 – 6)
2. Kresťanská jednota vychádza 
z jednoty nášho Boha. (verše 3 – 6)

Aj náhodný čitateľ veršov 3 – 6 si 
všimne opakovanie slova „jeden“, kto-
ré sa objavuje sedemkrát. Pozornejšie 
čítanie ukáže, že tri z týchto siedmich 
jednôt sa týkajú troch osôb Trojice. Je-
den Duch – verš 4, jeden Pán – verš 5, 
t. j. Pán Ježiš, a jeden Boh a Otec nás 
všetkých – verš 6), kým ostatné štyri 
sa týkajú našej skúsenosti vo vzťahu 
k trom osobám Trojice. Táto skutoč-
nosť sa dá vyjadriť v troch jednodu-
chých tvrdeniach.

Po prvé, jestvuje len jedno telo, preto-
že jestvuje len jeden Duch. (verš 4) Toto 
jedno telo je cirkev, telo Kris-
tovo (1,23), ktoré zahŕňa ve-
riacich zo Židov aj z pohanov. 
Jeho jednota alebo súdržnosť 
vychádza z jedného Svätého 
Ducha, ktorý ho obýva a oži-
vuje. Pavol to opisuje na inom 
mieste takto: „V jednom Duchu 
sme my všetci – Židia či Gréci, 
otroci či slobodní – boli pokrs-
tení do jedného tela – a všetci 
sme pili z jedného Ducha.“ Ta-
kže práve spoločné vlastníctvo 
jedného Svätého Ducha nás in-
tegruje do jedného tela. 

Po druhé, jestvuje len jedna nádej, 
ktorá patrí k nášmu kresťanskému po-
volaniu (verš 4), jedna viera a jeden krst 
(verš 5), pretože je len jeden Pán. Pán 
Ježiš Kristus je jediný predmet viery, 
nádeje a krstu všetkých kresťanov. Je 
to Ježiš Kristus, v ktorého sme uverili, 
Ježiš Kristus, v ktorého sme boli pokrs-
tení, a Ježiš Kristus, ktorého príchod 
čakáme s nádejnými vyhliadkami. 

Po tretie, jestvuje jedna kresťanská 
rodina, ktorá zahŕňa nás všetkých 
(verš 6), pretože jestvuje len jeden Boh 
a Otec, ktorý je nad všetkých, preniká 
všetkých a je vo všetkých. Niekoľko ru-
kopisov hovorí „vo vás všetkých“, čím 
objasňuje, že týmto slovom „všetci“ sa 
myslí „všetci kresťania“, ktorých Ot-
com je Boh, ale nie „všetci ľudia“ bez 
rozdielu. Pretože tí „všetci“, nad kto-
rými, skrze ktorých a v ktorých je Boh 
Otcom, sú jeho rodina alebo domác-
nosť, jeho vykúpené deti.

Teraz môžeme tieto tri tvrdenia zo-
pakovať, ale v opačnom smere a v ta-
kom poradí, v akom sú osoby Trojice 
zvyčajne spomínané. Po prvé, tento 
jeden Otec vytvára túto jednu rodinu. 
Po druhé, jeden Pán Ježiš vytvára jed-
nu vieru, jednu nádej a jeden krst. Po 

tretie, jeden Duch vytvára jedno telo. 
Teda jednota nášho Boha je naším jedi-
nečným vzorom a zároveň aj zdrojom 
našej jednoty. 

3. Kresťanská jednota je obohatená 
rozličnosťou našich darov  
(verše 7 – 12)

Pristúpme aj k tretej časti jednoty 
zaznamenanej vo veršoch 7 – 12. Aj 
keď je len jedno telo, jedna viera, jedna 
rodina, táto jednota sa nemá chybne 
vysvetľovať ako bezživotná a bezfa-
rebná uniformita. Nesmieme si pred-
stavovať, že každý kresťan je presnou 
kópiou každého iného kresťana, akoby 
sme všetci boli vyrobení v nejakej ne-
beskej továrni. Naopak, jednota cirkvi 
je ďaleko od nudnej monotónnosti a je 
vzrušujúco rozmanitá. A to nielen kvô-
li našim rôznym kultúram, tempera-
mentom a osobnostiam (hoci je to tak, 
Pavol tu o tom nehovorí), ale kvôli roz-
ličným darom, ktoré Kristus rozdeľuje 
na obohatenie nášho spoločného živo-
ta. Často sa však stáva, že rozdielnosť 
darov, osobností a temperamentov 
vytvára iné pohľady na veci či riešenie 
problémov a z toho vychádza mnoho 
nedorozumení a nakoniec nejednota. 
Prečo je to tak? Odpoveďou je prvá časť 
Pavlovho chápania jednoty, a to je náš 
charakter. Ak chýba pokora, tichosť, 
trpezlivosť, vzájomná znášanlivosť 

a láska, potom sa jednota nedá 
vytvoriť. Vnímajme teda Pavlo-
vu jednotu v komplexnosti tak, 
ako nám ju podáva. Dary nie sú 
dané na sebecké, ale nesebecké 
použitie, totiž na službu iným 
ľuďom. To je ich pravý význam 
v Ježišovej cirkvi jeho detí, hod-
ných tohto povolania. 

V budúcom čísle Martinka sa po-
zrieme na štvrtú, poslednú časť jednoty, 
ktorú Pavol zaznamenáva vo veršoch 13 
– 16. Budeme hovoriť o tom, že jednota si 
vyžaduje dospelosť nášho vzrastu.

(MU)
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

1. 12. Vilček R. Priehradný M. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
8. 12. Grešová M. Majdiš D. ml. Resutík Ľ. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
15. 12. Uhrin M. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
22. 12. Vilček R. Matis P. Resutík Ľ. Fúčela L. Vilčeková Z.
29. 12. Filčáková E. Cecková J. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.

Služby Uvádzanie Ďalšie
sáldiakonia príbeh pre deti sobotná škola otváranie zboru pobožnosť technika doprovod

1. 12. Majdiš D.st. Vilčeková Z. Priehradný M. Fúčela D. Matis P. Vilček R. Fúčelová S.
8. 12. Fúčela T. Chyla P. Vilček R. Pravdová H. Majdiš D.st. Majdiš D. ml. Uhrinová L.
15. 12. Resutík Ľ. Majdiš D. ml. Vollmann P. Uhrin M. Blizniak Ľ. Fúčela T. Grešová M.
22. 12. Dudášik S. Hosť Vilček R. Pravdová H. Fúčela D. Majdiš D. ml. Filčáková E.
29. 12. Komora T. Grešová M. Filčáková E. Cecková J. Fúčela L. Vilček R. Pravdová H.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

1. 12. Grešová M. Trulík M.
8. 12. Cecková J. Uhrin M. VP.
15. 12. Uhrin M. VP. Hric P.
22. 12. Kolesár F. Kern B. Uhrin M. VP.
29. 12. Uhrin M. Hančovský M.

Program na mesiac  DECEMBER 2018

oznam zborového výboru: 

K ProGramu:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIaTKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

 Snehová Služba:
týždeň:
2. 12.- 8. 12. 2018 Muntág J. a Priehradný M. 
9. 12.- 15. 12. 2018 Majdiš D.,ml. a P. vollmann
16. 12.- 22. 12. 2018 Fúčela l. a Komora T.
23. 12.- 29. 12. 2018 Dudášik S. a Majdiš Ľ.

•	

Nasledujúce stretnutie ZV 3.12. o 18.00 h.

naRoDenInY Členov ZboRu:
6. 12. Chyla Pavol
6. 12. uhrinová edita
16. 12. Svetláková anežka
19. 12. Medvecká Zuzana
21. 12. halúska Štefan
21. 12. hučková anežka
21. 12. veselovská Daniela
29. 12. uhrin Timotej

zo zasadania 24. 4. 2018aDRa MaRTIn - informuje 
1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011


