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Tento rok som sa rozhodla prestať 
chodiť do zboru. Trochu šokujúce 
prehlásenie, zvlášť, keď som vyrasta-
la ako adventistka a v súčasnosti som 
zamestankyňa tejto cirkvi. Ale rok 
2017 bol pre mňa rokom objavovania 
a posunu a ja som si uvedomila, že 
chodenie do zboru nepomáha môjmu 
duchovnému, emocionálnemu, dušev-
nému ani fyzickému zdraviu.

Toto sa môže stať aj najlepším z nás. 
V sobotu ráno sami seba vyháňame 
z postele a mrmleme si ako radi by 
sme si ešte pospali. Ukážeme sa v zbo-
re, možno ešte stihneme sobotnú ško-
lu, počúvame, spievame, prispejeme 
do zbierky a skloníme hlavu k modlit-
be. Potrasieme kazateľovi ruku, mož-
no zostaneme na obed a ideme domov. 
A potom to všetko zopakujeme opäť 
o týždeň. Hovorí sa, že opakovanie 
je matka múdrosti, ale mňa to drti-
lo. Spolu s bremenom, že sa stanem 
manželkou kazateľa boli dni, keď som 
plakala pri pomyslení, že mám ísť do 
zboru. Bolo to so mnou také zlé, že 
som začala pochybovať o potrebnosti 
církvi.

V procese duševného hľadania 
som narazila na citát od Charlesa 
Swindolla, ktorý ma utvrdil v roz-
hodnutí prestať chodiť do zboru: 
„Môže vás to šokovať, ale verím, že 
skutočne najdôležitejším rozhod-
nutím, ktoré môžem urobiť každý 
deň, je moja voľba postoja. Je to dô-
ležitejšie, než moja minulosť, moje 
vzdelanie, moje úspechy či neúspe-

chy, čo si o mne myslia alebo hovoria 
iní ľudia, dôležitejšie ako moja životná 
situácia či postavenie. Postoj je tým je-
diným, čo podporuje alebo ochromuje 
môj vývoj. Zapaľuje môj oheň alebo 
ničí moju nádej. Keď sú moje postoje 
správne, žiadna prekážka nie je pre 
mňa príliš vysoká, žiadna jama príliš 
hlboká, žiadny sen príliš nesplniteľný, 
žiadna výzva príliš veľká.“

Toto zmenilo všetko. Viete, prestala 
som chodiť do zboru a namiesto toho 
som začala byť zborom (alebo sa aspoň 
snažím).

Prestala som vidieť zbor ako štyri 
steny a uvedomila som si, že jediná 
stena, na ktorej záleží bola tá, ktorú 
som budovala okolo svojho srdca. 
Odstránením tejto steny mi umožnilo 
byť otvorenejšou, menej upätou a viac 
sa sústrediť na to, čo je dôležité. To je 
zbor.

Začala som sa starať o spolučlenov 
zboru a o ich životy. Rána, pri kto-
rých by som najradšej hodila granát 
do budíka sú teraz také, že ma doslo-
va vytiahne z postele vedomie, že Boh 

ma môže použiť pre niekoho ako po-
žehnanie. Nie je to ľahké, hlavne keď 
prichádza úzkosť. Ale viac ako často 
je to práve v tých dňoch, keď som na 
prijímacej strane požehnania, láskavé-
ho slova od člena zboru alebo objatia 
jedného z detí. To je zbor.

Prestala som obviňovať. Ukazovať 
prstom na vedenie zboru. Miesto kon-
štatovania: „Mali by to robiť lepšie“, 
ukážem prstom na seba a opýtam sa: 
„Ako by som to ja mohla urobiť lep-
šie?“ To je zbor.

Zmenila som jazyk k mladým. Tak 
často hovoríme o tých, ktorí odchádza-
jú, ale čo o tých, ktorí zostávajú? Áno, 
musíme osloviť a získať tých, ktorí od-
chádzajú. Ale tiež musíme pochváliť, 
povzbudiť a dať za príklad tých, ktorí 
zostávajú. Veríme v túto cirkev a chce-
me ju vidieť rásť. To je zbor.

Rozhodnutie prestať chodiť do zbo-
ru bolo jedno z najlepších, ktoré som 
urobila. Bez ohľadu na to, či ste mladí 
alebo starší, pozývam vás, aby ste sa 
zamysleli nad svojim postojom k zbo-
ru. Položte sami sebe tvrdé otázky. 

Modlite sa. Spojte sa s vedúcimi 
z vášho združenia – mávajú dobré 
nápady ako sa stať zborom. Nieke-
dy to nie je ľahké, ale s nastavením 
svojho postoja a s úprimnou mod-
litbou môžeme žiť v cirvi tak, ako 
to zamýšľal Boh. Chodiť do zboru 
vyžaduje úsilie, byť zborom vyža-
duje srdce. Skúste to. Nebudete 
sklamaní.

Zdroj: Adventist Record (Austrália) 
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 muhrin@casd.sk,  

Maritza Bruntová: Prečo už nechodím do zboru

foto: Jozef Plachý
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

2. 6. Matis P. Resutík Ľ. Fúčelová B. Majdiš Ľ.
9. 6. Grešová M. Priehradný M. Resutík Ľ. Fúčelová B. Majdiš Ľ.
16. 6. Vilček R. Majdiš D. ml. Grešová M. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
23. 6. Filčáková E. Matisová D. Grešová M. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
30. 6. Vilček R. Cecková J. Resutík Ľ. Fúčelová B. Majdiš Ľ.

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

2. 6. Majdiš Ľ. Matis P. Vollmann P. Uhrin M. Majdiš D.st. Fúčela T. Grešová M.
9. 6. Komora T. Fúčela L. Priehradný M. Pravdová H. Fúčela L. Vilček R. Pravdová H.
16. 6. Majdiš D.st. Muntágová Ľ. Vilček R. Fúčela D. Fúčela D. Majdiš D. ml. Filčáková E.
23. 6. Resutík Ľ. Pravdová H. Filčáková E. Cecková J. Majdiš D. ml. Fúčela T. Fúčelová S.
30. 6. Dudášik S. Vilčeková Z. Vilček R. Uhrin M. Matis P. Majdiš D. ml. Pravdová H.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

2. 6. Uhrin M. (VP) 1.-3.6. OSP Žibritov
9. 6. Plachý J. 9.6. návšteva zboru L. Hrádok
16. 6. video 17.6.  Rozprávkové Bojnice
23. 6. Cecková J.
30. 6. Uhrin M.

Program na mesiac  JÚN 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.

aDra 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 projekt „Darujem vlasy“ na parochne onkologických pacientov
4.  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

•	 Oddelenie KD organizuje 2 akcie: 17.6. výlet do Bojníc (rozprávka v zámku)  a 1.7. guláš, bližšie info nájdete na zborovej nástenke•	 9.6. máme v našom zbore návštevu - zbor L. Hrádok•	 ZV odsúhlasil predelenie čajovne rolovacou stenou Nasledujúce stretnutie ZV 25.6. o 18.00 h.

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
4. 6. Fúčela Lukáš
10. 6. Čierniková Mária
25. 6. Horňáková Jana
28. 6.  Filčák Marek
30. 6. Cecková Jarmila

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
3. 6. Veselovský Ján
10. 6. Majdišová Elizabeth
21. 6. Hanuliaková Alžbeta
22. 6. Šolcová Klára
22. 6. Šolc Damián


