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Pokračujeme v myšlienkach z lis-
tu Efežanom 4.  kapitoly o kresťan-
skej jednote a o tom, ako žiť, aby 
sme boli hodní povolania, do ktoré-
ho nás povolal J. Kristus.
4. Kresťanská jednota vyžaduje 
dospelosť nášho vzrastu. verše 
13 - 16

Čo je to dospelosť nášho vzrastu, 
ktorá má tak zásadný význam pre 
jednotu? Na začiatku 4. kapitoly 
Pavol popisuje základné znaky do-
spelého kresťana. Sú to charaktero-
vé vlastnosti ako je pokora, tichosť, 
vzájomná znášanlivosť a predovšet-
kým láska. Tieto vlastnosti sú záro-
veň aj podstatou opravdivej jednoty.  
Apoštol Pavol pokračuje vo vysvet-
ľovaní toho, čo si predstavuje pod 
rastom, budovaním tela Kristovho 
do dospelosti. Z textu je jasné, že to 
bude proces, ktorý bude viesť k  „jed-
note viery a poznania Syna Božieho, 
zrelosti muža a k miere plného Kris-
tovho veku.“ To je cieľ, ktorý cirkev 
jedného dňa dosiahne. Táto úplná 
jednota je nazvaná zrelosťou muža. 
V 14. verši sa píše: „zmie-
taní vlnami a sem a tam 
nosení každým vetrom uče-
nia.“ Takí sú nezrelí kres-
ťania. Sú zmietaní. Je to 
opakom poznania Syna 
Božieho, alebo zrelosti 
muža. Takýto ľudia nikdy 
nedochádzajú k trvalému 
presvedčeniu. Ich názory 
sa menia od poslednej kni-
hy, ktorú čítali a sú obeťou 
každej novej teologickej 
módy. Nie sú schopní odo-
lávať úskočnosti ľudí, ale-

bo ich šikovnosti v podvádzaní. 
V protiklade k nestálosti v uče-
ní, čo je znakom nedospelosti, 
máme hovoriť pravdu v láske, aby 
sme rástli do toho, ktorý je hlavou, 
do Krista. Telo (cirkev) rastie prav-
dou a láskou. Keď sa necháme há-
dzať sem a tam prudkými údermi 
falošného učenia, odsudzujeme 
tým seba a cirkev na trvalú nedo-
spelosť verš 14. Miesto toho potre-
bujeme „pravdu“ s podmienkou, 
že ju hovoríme v láske verš 15. 
Lebo práve v láske cirkev rastie 
a buduje sa. verš 16. Pa vol volá 
po vyváženej kombinácii oboch. 
Vďaka Bohu, že v súčasnej cirkvi sú 
tí, ktorí sú ochotní za každú cenu 
brániť a podporovať Božiu zjavenú 
pravdu. Niekedy im však veľmi ná-
padne chyba láska. Keď sa im zdá, 
že zacítili heréziu, napínajú sa im 
svaly a oči im zasvietia bojovým 
leskom. Zdá sa, že nič ich tak neteší 
ako boj. Iní sa dopúšťajú opačné-
ho omylu. Sú rozhodnutí za kaž-
dú cenu prejavovať bratskú lásku 

a kvôli nej sú pripravení obetovať aj 
hlavné body zjavenej pravdy. Obe 
tieto tendencie sú nevyvážene a ne-
biblické. Apoštol nás vyzýva, aby 
sme ich obe udržiavali spolu, čo 
by pre Duchom naplnených veria-
cich nemalo byť ťažké, keďže Svätý 
Duch sám je Duch pravdy a jeho 
prvé ovocie je láska. K plnej zrelosti 
kresťanskej jednoty niet inej cesty 
okrem tejto.
Záver

Tu máme teda Pavlovo videnie 
cirkvi. Božia cirkev má preukazovať 
lásku, jednotu, rozmanitosť a rastú-
cu zrelosť. To sú vlastnosti života 
hodného povolania. Niektorí z nás 
sú príliš konzervatívni a neochotní 
prijímať zmeny. Iní sú príliš radikál-
ni. Namiesto toho potrebujeme lep-
šie pochopiť, ako si Boh predstavuje 
svoju cirkev. Potom sa neuspokojíme 
so stavom vecí aký je v súčasnosti, 
ani s čiastkovými riešeniami, ale bu-
deme sa modliť a pracovať za úplnú 
obnovu cirkvi. Niektorí vyhľadávajú 
hlavne nové štruktúry pre jednotu, 
ale akoby sa vôbec nestarali o to, že 
cirkev má byť spoločenstvom plným 
starostlivej lásky, vyznačujúcim sa 

pokorou, tichosťou, trpezli-
vosťou, znášanlivosťou a lás-
kou. Pavlov hlavný záujem 
nie je sústredený na štruktú-
ry – začína a končí láskou. 
Verše 2 a 16. Pavol nám pred-
kladá cirkev, v ktorej každý 
člen aktívne slúži a neustále 
rastie k dospelosti tým, že za-
chováva pravdu v láske. Mu-
síme mať tento biblický ideál 
vždy jasne pred sebou. Len 
tak budeme žiť život, ktorý je 
ho hodný.

(MU)

časopis:  Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný

K o n t a k t y :zbor: Milan Uhrin (kazateľ zboru Martin), 0905 767 200,  
 muhrin@casd.sk,  

Biblické kroky k jednote - 3.časť

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

5. 1. Vilček R. Majdiš D. ml. Grešová M. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
12. 1. Grešová M. Priehradný M. Resutík Ľ. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.
19. 1. Filčáková E. Cecková J. Grešová M. Fúčela L. Vilčeková Z.
26. 1. Vilček R. Matisová D. Resutík Ľ. Majdiš Ľ. Vilčeková Z.

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

5. 1. Majdiš D.st. Greš J. Vilček R. Uhrin M. Fúčela L. Majdiš D. ml. Fúčelová S.
12. 1. Dudášik S. Muntagová Ľ. Priehradný M. Pravdová H. Blizniak Ľ. Fúčela T. Filčáková E.
19. 1. Majdiš Ľ. Resutík Ľ. Filčáková E. Cecková J. Fúčela D. Vilček R. Pravdová H.
26. 1. Komora T. Filčáková E. Vollman P Uhrin M. Majdiš D.st. Fúčela T. Uhrinová L.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

5. 1. Uhrin M.
12. 1. Matis P.
19. 1. Matisová D.
26. 1. Uhrin M.

Program na mesiac  JANUÁR 2019

oznam zborového výboru:  (3.12.2018)

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.

 Snehová Služba:
týždeň:
30. 12.18- 5. 1. 2019 Muntág J. a Priehradný M. 
6. 1.- 12. 1. 2019 Majdiš D.,ml. a vollmann P.
13. 1.- 19. 1. 2019 Fúčela l. a Komora T.
20. 1.- 26. 1. 2019 Dudášik S. a Majdiš Ľ.

•	 31.12.18 o 17.00h. bude v našom zbore SILVESTER, bližšie informácie - u Fúčelika a Džejn
•	 5.1.19 bude novoročná pobožnosť, príspevky vďačnosti nahláste Lukášovi F.Nasledujúce stretnutie ZV je plánované 7.1.19 o 18.00h..

naRoDenInY Členov ZboRu:
7. 1. Filčáková eva
7. 1. Fúčelová Sylva
9. 1. Ševčík lukáš
16. 1. Priehradný Miroslav19. 1. Fučelová barbora
20. 1. Kohut Peter
23. 1. Resutíková  andrea 26. 1. Komora Daniel
27. 1. Danihel Miroslav
27. 1. Majdišová Jana
27. 1. Majdiš Ľubomír

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

naRoDenInY DeTI a MláDeže ZboRu:
9. 1. Peter Šťastný 


