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Milí spoluveriaci, počas štyroch sobôt 
som mal možnosť spolu s vami uvažo-
vať o kresťanskej dokonalosti. Neboli to 
oddychové a pohodové úvahy. Avšak tí, 
ktorí berú vážne svoj vnútorný duchov-
ný život, vnímali závažnosť týchto tém. 
Často sa náš duchovný život nachádza 
v určitej nevyváženosti. Zvyčajne je to zá-
konnícke myslenie, ktoré nás zbavuje ra-
dosti a pokoja. Prináša neistotu a strach 
počas dlhých rokov nášho kresťanského 
života. Alebo to môže byť akýsi druh mi-
losti, ktorá vedie k tolerantnému postoju 
k hriechu. Obidve tieto cesty sú nepriate-
ľovým klamom. Zdôrazňovať zákonníc-
tvo kvôli prevencii pred lacnou milosťou 
je nebiblická cesta. Zdôrazňovať lacnú 
milosť kvôli prevencii pred zákonníc-
tvom tiež nie je biblická cesta. V nepo-
slednom rade je potrebné vnímať, koho 
máme pred sebou. Ako je zameraný? 
Ako prežíva svoj vzťah s Kristom? Aj tu 
sú rozdiely. Nie každý vníma seba a svo-
ju potrebu rovnako. Je to len moc Ducha 
Božieho a naša dospelosť, ktorá môže 
z tejto rôznorodosti názorov a osobných 
potrieb vyťažiť to najlepšie.

Poďme teda k téme. V prvej úvahe 
sme rozoberali text Matúš 5,48, kde sa 
hovorí o tom, že máme byť dokonalí, ako 
je dokonalý náš nebeský Otec. Kontext 
tohto textu hovorí o láske. Dokonca o lás-
ke k našim nepriateľom. Ak sa chceme 
nazývať synmi svojho Otca, budeme mi-
lovať aj svojich nepriateľov. A potom to 
zakončuje náš známy text, že máme 
byť dokonalí, ako je dokonalý náš 
nebeský Otec. Kontext nás nabáda 
k láske. Akoby láska v srdci Kristov-
ho nasledovníka viedla k dokonalosti 
Božej alebo aspoň k podobnosti Bo-
žej. Slovo dokonalosť, ktoré mimo-
chodom používa z evanjelistov len 
Matúš, gr. teleios, znamená doslovne 
koniec, konečný cieľ, zameranosť, 
cieľ. Z kontextu a pôvodného význa-
mu slova môžeme pochopiť, že tu 
opísaná dokonalosť znamená zame-
ranosť na lásku. Na lásku k blížnemu 

– presne tak, ako aj náš Boh je zameraný 
na lásku k nám. Boh je láska. Potvrdzuje 
to aj paralelný text  Luk 6,36: „Buďte mi-
losrdní tak, ako je milosrdný váš nebeský 
Otec.“ Nejde tu o absolútnu dokonalosť 
v zmysle bezhriešnosti.

V druhej úvahe sme sa pozreli na 
kresťanskú dokonalosť prostredníctvom 
listov apoštola Pavla. Pavol ide v zákryte 
s Matúšom. Pre Pavla je dokonalosť pre-
dovšetkým rast v posvätenosti: stále viac 
odrážať Kristov charakter a na tejto ceste 
zotrvať až do konca. Pavol nazýva doko-
nalých tých, ktorí prežili znovuzrodenie. 
Potom nazýva dokonalých tých, ktorí 
rastú v posvätenosti a nakoniec tých, kto-
rí získajú oslávené telá pri príchode Pána 
Ježiša Krista. Sám Pavol sa vyjadruje 
o sebe takto: „Niežeby som to všetko bol 
už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, 
aby som to získal...“ (Fil 3, 12- 14) Beh, 
teda rast v posvätenosti, je pre Pavla do-
konalosť. Potvrdzuje to hneď v nasledujú-
com verši 15: „A tak všetci dokonalí maj-
te takéto zmýšľanie!“ Dokonalosť je teda 
určitý spôsob myslenia, nie bezhriešnosť.

V tretej úvahe sme sa pozreli na doko-
nalosť vo svetle Jánových listov. Nachá-
dzajú sa tu asi najsilnejšie texty zdôraz-
ňujúce bezhriešnosť: „Každý, kto zostáva 
v ňom, nehreší, a každý, kto hreší, ho 
nevidel ani ho nepoznal.“ (1Ján 3,6) Zau-
jímavé je, že ten istý Ján v tej istej epištole 
píše: „Ak hovoríme, že sme bez hriechu, 
klameme sami seba a nieto v nás prav-

dy.“ (1Ján 1,8) „Ak hovoríme, že sme 
nezhrešili, Jeho robíme klamárom a jeho 
slovo nie je v nás.“ (1Ján 1,10) Napriek 
zdanlivému rozporu Ján vie, o čom píše. 
Vysvetlenie nachádzame v Ján 5,16-17. Tu 
vysvetľuje, že existujú dva typy hriechov. 
Hriech, ktorý vedie k smrti a hriech, 
ktorý nevedie k smrti. Hovorí, že každá 
neprávosť je hriech, ale nie každý hriech 
nás pripraví o život. Môžeme hriechy ka-
tegorizovať? Možno áno podľa závažnos-
ti dôsledkov, ktoré so sebou prinášajú tu 
na zemi, ale nie v súvislosti s večným ži-
votom na novej zemi. Nejde o veľké alebo 
malé hriechy. Ide o postoj k hriechu a po-
stoj k Bohu. Môžem byť v postoji ľahostaj-
nosti alebo vzbury voči Bohu a potom je 
každý vykonaný hriech hriechom, ktorý 
vedie k smrti. Ak padnem do hriechu pre 
svoju prirodzenú nedokonalosť a slabosť, 
nie je to hriech na smrť. V tejto kategórii 
sa dá rásť a víťaziť. Ak ale budem svojou 
prirodzenou slabosťou ospravedlňovať 
všetky svoje hriechy, je to nečestný postoj 
voči Bohu a moje hriechy sa stávajú hrie-
chmi na smrť. Kto sa narodil z Boha, nie 
je bezhriešny v absolútnom slova zmysle. 
Je však bezhriešny v zmysle, že nehreší 
hriechom na smrť. Nie je vo vzbure proti 
Bohu. 

Matúšova dokonalosť je v postoji lás-
ky voči ľuďom, hoci aj nepriateľom, lebo 
taký istý postoj má k nám aj Boh. Pavlo-
va dokonalosť, to je rast v posvätenosti 
a beh za cieľom, ktorým je Kristus. A Já-
nova dokonalosť alebo bezhriešnosť je vo 
vnútornom postoji voči Bohu a k spácha-
nému hriechu.

Absolútna bezhriešnosť padnutej 
ľudskej bytosti je nebiblická. Pochá-
dza z gréckej pohanskej filozofie. 
Dodnes sa mnohí kresťania s touto 
otázkou nevedia vyrovnať. Na druhej 
strane, ak chodíme v láske, úcte a po-
kore pred Bohom, nebudeme svoje 
hriechy ospravedlňovať. 

Boh nám neponúka len odpuste-
nie, ale aj rast vo víťazstvách. A o tom 
sú postoje biblických pisateľov. Ne-
ospravedlňujú hriech. Nezľahčujú 
hriech, ale vedú nás k víťazstvám.

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

5. 5. Uhrin M. Matis P. Resutík Ľ. Fúčelová B. Majdiš Ľ.
12. 5. Filčáková E. Majdiš D. ml. Grešová M. Fúčelová B. Majdiš Ľ.
19. 5. Grešová M. Priehradný M. Resutík Ľ. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
26. 5. Vilček R. Cecková J. Grešová M. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.

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

5. 5. Majdiš D.st. Resutík Ľ. Vollmann P. Uhrin M. Majdiš D.st. Vilček R. Uhrinová L.
12. 5. Dudášik S. Komora T. Filčáková E. Pravdová H. Fúčela D. Majdiš D. ml. Pravdová H.
19. 5. Komora T. Pravdová H. Priehradný M. Fúčela D. Matis P. Vilček R. Filčáková E.
26. 5. Záborský P. Uhrin M. Vilček R. Cecková J. Fúčela L. Majdiš D. ml. Fúčelová S.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

5. 5. Uhrin M. 5. 5. – PSE
12. 5. Uhrin M. 26.5. – Školenie učiteľov SŠ v BB2
19. 5. Svedectvá
26. 5. Muráň A.

Program na mesiac  MÁJ 2018

OZNAM ZBOROVÉHO VÝBORU: zo zasadania 24. 4. 2018

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

•	 Plánovaná brigáda 20.5.
•	 Od júna 2018 bude zbierka pre misiu aj zbor vykonávaná spolu v hlavnej časti bohoslužby a oznamy budú bývať po skončení sobotnej školy.•	 V soboty, v ktorých bude slávená pamiatka VP, bude bývať spoločná trieda sobot-nej školy

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
13. 5. Fúčelová Miriam
13. 5. Uhrinová Lenka
14. 5.  Matis Peter
21. 5. Danihelová Lea
22. 5. Reguly Jozef
23. 5. Ševčík Michal
26. 5. Hučko Milan
30. 5. Šťastná Jana
31. 5. Resutík Ľubomír

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
22. 5. Muntág Branislav 
29. 5.  Vollmannová Lea
31. 5. Majdišová Rebeka


