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Slovo na tento mesiac
Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate
mojimi učeníkmi.
1. J 5, 8
Je čas jesene, zberu úrody, ktorú vôbec dostávame nezaslúžene
od nášho Boha Stvoriteľa. Je to pre nás výzvou, aby sme boli vďační
a to nielen gestami či nejakými nábožnými úkonmi, aj keď vďačnosť
musí mať nejakú vonkajšiu formu. Na tú najvzácnejšiu oslavu
a vďačnosť nás upozorňuje Pán Ježiš, keď hovorí, čím je oslávený
Boh Otec v Pánu Ježišovi. Uvedené slovo na tento mesiac. Božím
zámerom s nami je teda to, aby sme sa stali učeníkmi Pánovými
a niesli ovocie tejto skutočnosti. Slovo učeník je zo vzťahu učiteľ
a žiak. Z evanjelia sme poučení, že učeník nemôže byť nad svojho
Pána. Znamená to, že ide o nasledovanie Ježiša. V tomto vzťahu nám
Pán Ježiš kladie nároky, ktoré stoja proti našej prirodzenej vôli a
túžbam. Jeden citát: „Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom,
ak sa nezriekne všetkého, čo má“ L 14,33. Tu musím povedať, že to
zasahuje veľmi hlboko aj moju osobu. Tu som konfrontovaný
s pravdou a tu sa nám otvárajú oči, ako to vlastne je s oslavou Boha
v Kristovi. Myslím, že najťažšie sa zriekam sám seba, svojich nárokov. Tu si uvedomujem, že vybaviť vďačnosť len slovom (gestom)
ďakujem má svoje miesto, ale ak sa nepoddávam nárokom svojho
záchrancu, tak nie som jeho učeníkom, možno iba formálnym zbožným kresťanom. Nastavené zrkadlo slova nech je skúmaním, do akej
miery sme sa stali učeníkmi nášho Pána, lebo len do takej miery
oslavujeme nášho Boha Otca v nebesiach. Prajem požehnaný čas
premeny, aby sme sas stavali z Božej milosti učeníkmi Pána Ježiša.

Váš brat kazateľ
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Koľkých medzi nami Ježiš uzdravil?
Nikomu z nás neušlo pri septembrovej návšteve z Rakúska, že veľmi veľa
záleží na pravde Božieho slova – ako ju vnímame, nakoľko sa ňou necháme osloviť, ale aj viesť. Možno sme naozaj unavení z celotýždennej práce a hľadáme
v týchto priestoroch a pri Božom slove odpočinok, povzbudenie – ale nie skúmanie
sa, akí vlastne sme. Tu v spoločenstve, ale aj doma, na pracovisku a neposlednom
rade v našom osobnom, až intímnom živote.
Nedá mi nemyslieť na naše biblické hodiny a obdobne aj na nedeľné modlitebné ranné stíšenia pred zhromaždením. Akoby sme chceli len šľahačku na torte,
keď sme sa tu ukázali na hlavnú kázeň a hádam tým zadosť učinili svojmu svedomiu a tak isto Pánu Bohu. Ide len o to, či čas strávený nad Božím slovom a pri
modlitbe považujeme za stratový, alebo nám chýba. Nevieme si bez neho predstaviť rozvoj života viery a chodenia s Pánom.
Pri pohľade na naše rady pri týchto spomenutých dvoch zhromaždeniach ma
nevdojak oslovil Pánov postoj k tým, ktorých uzdravil z malomocenstva, z istej smrti, a prišiel sa mu poďakovať len jeden z 10-ich, a to bol Samaritán! Neopýtal by sa
rovnako tých, ktorí sa zhromaždili k výkladu Božieho slova a k modlitbám: Vari som
neuzdravil celé zhromaždenie, ktoré sa sem schádza v nedeľu? Kde je ten väčšinový zvyšok? Alebo sa nedali uzdraviť?
A ešte jedna moja vlastná skúsenosť mi preniká do týchto súvislostí. Vždy si
okrem učiteľov na plný úväzok škola vypomáha aj učiteľmi, ktorí majú len zopár
hodín, prídu, odučia si ich a odídu. Koľkokrát som si povedal: takýmto učiteľom by
som chcel byť! Nijaké služby, nijaké triednictvo, zodpovednosť za chod školy – iba
čisté učenie! Aj k Pánu Ježišovi sa nahrnuli a zároveň ho opustili mnohí. Ostala len
hŕstka. A tým povedal: „Vy ste však tí, ktorí, zostali pri mne v mojich pokušeniach“.
(L 22,28)
Učitelia na plný úväzok sú tí, ktorí zotrvávajú do najmenších detailov so žiakmi a so školou. Nesú ju tak vo svojom srdci ako aj na svojich pleciach, či sú alebo
nie sú na pracovisku. Sú naplno v diele
služby. Tento duch zostávania nonstop
v diele služby evanjelia nikomu nedovolí
vyhradzovať pre Ježiša nejaké hodiny
a minúty v nedeľu. Tento druh služby
ovládne človeka na plný úväzok. Nijaký
pobyt s Pánom a s tými, s ktorými je
v Pánovi jedným telom, mu nerobí problém.
Naopak – vyhľadáva každé spoločenstvo,
lebo vie, že ako úd tela by chýbal, ak by
tam nebol. Chýbaš! Ale ešte aj inak znie
táto otázka: Chýbajú ti bratia a sestry
v spoločenstve slova a modlitby?
M. Bielik
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Zborová schôdza
Skrátený záznam zo zborovej schôdze, konanej 16. 9.2006 v našej
modlitebni CB Košice

V obšírnejšom úvode brat kazateľ predniesol niekoľko nasledujúcich problémov:
-V práci v zbore sa stretáva s dvoma postojmi. Jedným je cieľavedomá
práca, nie vždy viditeľná, a druhá len akási povrchná. Treba sa zamyslieť
nad tým, že zbor je dielňou charakteru pod zvestovaním a vyučovaním
Božieho slova na svedectvo Pánovi pre naše rodiny, okolie a naše mesto.
Zbor nikdy nie je ideálny, ale nemôže byť len servisným klubom. Musí mať
jasný smer a zameranie. Buď žijeme pre slávu Božiu ako rodina vykúpených a posvätených Pánom alebo žijeme len pre naplnenie vlastných potrieb tak. Potom sa zbor ľahko stane len servisným strediskom. Nezabúdajme, že vo svete je masívny útok na degradovanie mena Pána Ježiša
Krista a cirkev je povolaná k jedinečnej zvesti evanjelia k Jeho sláve. Podliehame viac či menej tlakom zvonku? Môžeme byť len zborom pre potreby
ľudí, môžeme mať členstvo, občas účasť, ale dajme pozor aby sme neprehodili najdôležitejšie poradie. Zbor má niekoľko Božích darov na dosahovanie svojho poslania. V prvom rade stretávanie sa pri Božom slove, na
modlitbách, besiedkach pre deti, mládeže, náboženskom vyučovaní, na
biblických hodinách a pri vzájomnom stretávaní. Pane zobuď naše uši, aby
počuli nielen to, čo chceme počuť. Zamýšľajme sa nad tým, čo chceme
dosiahnuť. Je nedeľa večer pre nás nepotrebná, ako so stretávaním po
skupinkách? Zameniť niečo, ako? Bratia a sestry, berme vážne tieto otázky
a premýšľajme spolu.
- V diskusii o stretávaní sa po skupinkách sa vyzdvihla na jednej strane
bezprostrednosť a neformálnosť domáceho prostredia, ale spomenul sa aj
už určitý stereotyp stretávania tých istých rodín. Pri skupinkách sa vyskytuje aj určitá živelnosť, že dotyčný sa prisľúbi a keď sa nezúčastní, ostáva
bez ospravedlnenia v anonymite. Ak je niečo povinné, je to zlé. Ak si nechávame niektoré problémy len pre seba, je to len formálne a neproduktívne stretania. Niekedy nám chýba spontánnosť a majstrovstvo komunikácie.
Po výzve, aby sme striedli spoločné a skupinkové stretnutia, sa navrhlo,
aby tento systém striedania v 3. nedeľu bol variabilný, aj spoločné, podľa
možností nie v modlitebni, aj skupinkové stretnutia v rodinách.
-Sestra Kamila Motýľová informovala o aktivite sestier na prebudovaní
priestorov v malom byte na účely detskej besiedky. Zakúpili sa detské stoličky, nová skrinka na ukladanie potrieb a plánujeme sa aj vypratať a odsťahovať kuchynské zariadenie do suterénu. Tam by s rozšírili možnosti
našej kuchyne a uvoľnil by sa nevyužívaný kuchynský priestor v malom
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byte. Mládež sa pridala, že by tiež tieto priestory variabilne využívala na
svoje klubové stretávania. Zatiaľ sa sestry svojpomocne skladali na drobné
výdavky tak, aby nezaťažili napätý finančný rozpočet na tento rok.
- Pozemok na Bardejovskej. Brat kazateľ Halža a brat Motýľ spomenuli
krátko vývoj udalostí, ktoré predchádzali tomu, že 14.9.2006 Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku na Bardejovskej ulici v Košiciach
vo výmere 3 700 m2v cene po 10,00 Sk, pre potreby našej cirkvi. Formálnymi náležitosťami okolo prevodu bol poverený za náš zbor br. F. Kaleja.
Brat kazateľ upozornil, aby sme v tejto súvislosti, hoci sa natíska otázka
prostriedkov na financovanie, zamýšľali nad otázkou, aké má s nami úmysly náš Pán, keď sa nám dostalo takého veľkého obdarovania. Ako nás chce
viesť, aby nás táto vec nerozleptala, ale spojovala. Premýšľajme a prosme
o vedenie, ako s tým naložíme.
- Novým predsedom stavebnej komisie sa stal brat Oliver Straka, po br.
Strakovi.
Tá sa rozhodla po preverení aktuálnych cenových ponúk na zakúpenie
nového kotla ústredného kúrenia, že ceny sú s ohľadom na sezónu vysoké
a že rekonštrukcia po etapách má niekoľko rizík. Takže po zateplení strešných priezorov ( v cene cca 30 000 Sk), sklenených výplní na chodbách a
dorieši klimatizácie modlitebne( max. v cene do 20 000,00 Sk) ,sa celková
rekonštrukcia prekladá na jar 2007. V mimoriadnej zbierke na tento účel
sme doteraz vyzbierali 67 000,00 Sk. Doterajší odhad celkovej rekonštrukcie kúrenia je asi 350 000 Sk. Ak nechceme chodiť, ako okolo horúcej kaše, musíme si uvedomiť, že do tej doby by sme mali dozbierať na tento
účel financie a to tak, že mesačne na aktívnych členov ( nepočítajúc študentov a pod. ) v počte okolo 40 pripadá 950 Sk do jarných mesiacov. Túto
zimu po prečistení kotlov a údržbe chceme ešte vydržať v súčasnom stave.
Padali rôzne návrhy na efektívnejšie využívanie času v našich priestoroch,
ktoré staršovstvo postupne zváži.
- Zborové listy. Apel na to, aby časopis odrážal viac aktuálnych problémov
z nášho stredu a mapoval prácu jednotlivých skupín. Zaznela prosba, aby
sa našli ochotní prispievatelia, ktorí doplnia tento nedostatok. K preberaným materiálom zazneli dva názory. Áno preberať, to čo je zaujímavé a čo
nás osloví z iných periodík a tlače, ale aby to nepohltilo mesačník na úkor
nášho obrazu.
- Ku krátkemu stretávaniu po zhromaždení počas leta sa po výzve nikto
nevyjadril.
- Zaznela prekvapivá správa, že mládež sa stretáva v počte okolo 16 ľudí.
Na záver brat kazateľ Halža vyzval, aby sme mali na pamäti, že zlú burinu
nikdy netreba siať ani v zboroch a aby sme si boli pri našom premýšľaní a
konaní vedomí toho, že len v Pánovi je naša sila.
Skrátene zaznamenala D.K.
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_...takže nie je ničím ani ten, kto sadí
ani kto polieva, ale Boh, ktorý dáva
vzrast.
1. Kor.4,7
Ako pochopiť zázrak života a plodov vzrast?
Po dlhej zime, mrazoch a krátkom dni,
že príde jaro a všetko sa bujne zelení?
Občas aj závisť, či skôr vzdych,
že treba nám k severu bližšie žiť.
Od mora, tepla, slnka časť roka ďaleko.
No Pán aj našej zemi žehná bohato.
Za priaznivých dní jari, leta asi tristo
urodí sa plodov prebohato a prepestro.
(Cibuľka, pórik, šalát, cesnak, kôpor, reďkovka,
kaleráb, hrášok, petržlen, zeler, mrkva a fazuľka.
Pasternák, špenát, zemiaky, paradajky, paprika,
uhorky, kel, karfiol, kapusta, kukurica aj cvikla.
Ligurček, máta, pažítka, brokolica, majorán,
rasca, štiav, cukina, tekvica a baklažán.
Obilia na chlebík, proso, chren, šošovica, cícvor,
byliniek pestrosť, rebarbora aj maličký zázvor.
Jahôdky sladké, voňavé so zrnkami v dokonalom tvare,
koľko vás pohnije ukrytých v lese, v tráve?
Maliny, broskyne, jabĺčok tisíc druhov, čerešne,
ringloty, hrušky, slivky, moruše, ríbezle a višne.
Čučoriedky, melóny, šípky, mak, repa, černice
hrozno, huby, orechy, med, borievky a brusnice.
Slnečnice,repka na olej, sena pre dobytok,
marhule, konope, ľanu belasý kvietok.
Lesy a lúky posiate kvietím a bylinami,
o ktorých sile vedeli už naše staré mamy.)
Zoradiť ten rad plodov je ťažké a zdĺhavé.
Ešte ťažšie predstaviť si horu darov zo zeme.
Rok čo rok sa urodí niečoho mnoho, nadmieru,
no nevďačník zabúda ďakovať za toľkú nádheru.
Človek neraz k nebesiam výčitky posiela.
Že by chcel niečo lepšie, iné a stále veľa.
No zabúda, že nie on, ale Pán úrodu žehná!
Údelom za útek z raja je práca v potu tváre.
Vďaka, Pane, za slnko, dážď, silu, um i zdravie.
Poživne, zvierat svet, krása kvetov, všetkého dosť,
živému svojmu stvoril Pán a dáva k životu pre radosť.
Vďaka Ti, Pane, za leto, čistú vodu, za chlebík voňavý,
za službu a oddanosť zverených nám nemých tvárí.
Vďaka za štedrosť a krásu požičanej rodnej zeme dary.
D.K.

6

Zborové listy 10 / 2006

Mládežnícky výlet – leto 2006
Toto leto mala mládež týždenný výlet v Thurzove, v Gelnici. Pri
jeho príprave i priebehu sme prežili mnoho Božej pomoci. Sme veľmi
vďační, že sme mohli na tento výlet dostať aj finančnú podporu od košického primátora. Umožnilo nám to napríklad objednať si stravu, a netráviť
čas varením. Vo všeobecnosti by som povedala, že to bol taký pohodový,
pokojný výlet. Snáď jedinou nepríjemnou udalosťou bolo Bohunkino zranenie kolena a chrbtice. To skrátilo Johankin a Bohunkin pobyt na výlete
o dva dni, čo nám ostatným bolo veľmi ľúto. Nás ostatných tam bolo 12 a
ďalší 4 mládežníci nás navštívili na dva dni.
Program dňa bol väčšinou pravidelný. Po raňajkách sme preberali
jednu z tém (pravé šťastie, sloboda, pokoj, nádej, viera, láska, život), a
potom sme o nej diskutovali v skupinkách. Po obede sme zvyčajne mali
nejaké hry vonku, poprípade sa išli prejsť do Gelnice, plávali v Thurzovskom jazierku, alebo mali jednoducho voľný čas. Po večeri sme si vypočuli svedectvá účastníkov a buď sa hrali spoločenské hry alebo sme si
pozreli film.
Mňa na tomto výlete najviac tešila pokojná atmosféra, to, že som
si mohla skvele oddýchnuť, lepšie spoznať mládežníkov, ktorí prišli, a
zistiť, že každý jeden je zvláštny, osobitný a naozaj vzácny človek. Verím, že každého sa cez prežité veci Pán Boh dotkol a že to prinesie svoje
ovocie aj v tomto školskom roku.
Anna Havrilová
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Päť chlebov a dve rybičky (Ján 6:1-15) - to je názov tohtoročnej
konferencie mládeže CB. Konala sa 14.-17.9. v Žiline a zúčastnilo sa jej
okolo 300 mladých ľudí z najrôznejších kútov Slovenska, medzi nimi aj
zopár Košičanov.
Celá akcia sa konala na Základnej škole Hliny VIII a v bábkovom
divadle. V divadle bol večerný program a všetky ostatné aktivity (ako aj
nocľah) boli v škole. Po raňajkách a raňajších chválach v piatok a v sobotu
si každý mohol vybrať dva semináre, ktorých sa chcel zúčastniť. Tie viedli
ľudia z rôznych zborov a to väčšinou formou diskusie. Na výber sme mali
množstvo zaujímavých tém, ako napríklad: Kam kráča cirkev (CB), Moja
duchovná identita, Hľadanie životného partnera, Konflikty – dynamika, komunikácia, riešenie, Veda vs. Viera (?), Partnerstvo a sexualita, ... atď. Je
škoda, že sme sa nemohli zúčastniť viac ako štyroch seminárov. Riešili
sme to preto vzájomnou výmenou skúseností. Po výdatnom obede (tety
kuchárky nám varili naozaj vynikajúco) sme mohli naplno využiť športové
hry a to najmä volejbal, ping-pong či futbal. Taktiež sme si mohli užiť volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 12 tímov. Vzhľadom na nízku účasť
Košičanov na konferencii nebolo možné žiaden zostaviť. Preto sme sa
pridali k Staroturančanom, ktorí na tom boli podobne. Naskytovalo sa nám
množstvo príležitostí rozprávať sa s mládežníkmi z iných miest či dedín
(samozrejme, že sme to aj využili). Spoznali sme viacerých ľudí
z Bratislavy, zo spomínanej Starej Turej, zo Smižian či z Levíc. Po športe
a večeri sme sa pobrali do bábkového divadla, kde sme pokračovali večerným programom. Ten bol naozaj bohatý. Nápadití Žilinčania urobili reportáže z jednotlivých zborov a postupne ich počas večerov púšťali. Dozvedeli
sme sa tak, čím jednotlivé mládeže žijú a aké sú ich modlitebné zápasy.
Každý večer sme počuli aj výklad Slova o nasýtení päťtisícového zástupu.
Vždy ho mal niekto iný (Daniel Pastirčák – BA, Edita Sakošová – LV, Dávid
Novák – Praha a nakoniec nedeľnú bohoslužbu viedol Tibor Máhrik - ZA).
V priebehu večerov nás sprevádzalo chválami zopár skupín, či už starších
alebo niekoľko na daný večer „zozbieraných“ ľudí. Niektoré boli jemnejšie
iné zasa pre podaktorých tvrdšie. Taktiež nechýbali aktuálne prezentácie
o Keni (mládež z BA) a o Ukrajine (mládeže z MI a Hermanoviec), ktoré
mládežníci navštívili.
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Celková organizácia konferencie bola výborná. Na relatívne malý
zbor pripadlo veľa práce a úsilia. Vyzeralo to, akoby pri tom pracovalo aspoň 40 ľudí, čo ale nie je pravda. Bolo ich totiž okolo 18. Podľa vyjadrenia
Tibora Máhrika to nebolo ľahké, ale určite to mládež i dorast stmelilo
a mohli si tiež skúsiť niečo nové, mať za niečo zodpovednosť a to od detí
až po vedúcich. A ak by sa nijaký ochotný zbor nenašiel, radi urobia konferenciu znova. Už zasa sa ukázalo, že s Božou pomocou sa dá všetko.
Možno nie bez problémov, ale určite s požehnaním, ktoré si mohol každý
účastník so sebou odniesť. Tak ako aj apoštoli neverili, že Pán Ježiš dokáže pomocou piatich chlebov a dvoch rýb nasýtiť niekoľkotisícový zástup,
tak aj my sme častokrát v rôznych veciach skeptickí. Ale nemali by sme
zabúdať na to, ako povedala Edit Sakošová pri večernom slove:
„Ty + Ježiš = viac ako dosť“.
Vaša mládež
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ŠPORT
Ak sa bližšie pozrieme na šport, zistíme, že šport a náboženstvo má
veľa spoločného.
Človek je náboženská bytosť a šport je jeho náboženská potreba.
Najväčším zhromaždením ľudu po zamatovej revolúcii bolo
už len vítanie futbalistov a hokejistov po víťazných návratoch zo
svetových podujatí. Prečo práve šport a prečo sa už dávno nejedná
iba o šport? Aká sila to dokáže milióny ľudí pri športe takmer hypnotizovať? Prečo zástupy nevítajú iných ľudí, ktorí sa preslávili tým, že
niečo významné dokázali?
Každý šport, tak ako aj náboženstvo má svoj pevný poriadok. Ten, kto ho nerešpektuje, býva potrestaný. Rovnako v športe
ako aj v náboženstve nad dodržiavaním poriadku bdie akási oddelená osoba, rozhodca resp. kňaz. V športe, ako aj v náboženstve existuje princíp zástupnosti. O národnej reprezentácii sa hovorí ako „o
nás“. Reprezentanti nás zastupujú, preto sme to „my“. Tak, ako v
mnohých náboženstvách kňaz, šaman, zastupuje ľud. Každý klub aj
náboženstvo má svoje symboly, má jasne vymedzený priestor pre
svoje hry, „rituály“ aj čas, po ktorom sa opäť ide „normálne žiť“. Myslím si, že vyššie opísané môže byť jednou z odpovedí, prečo je šport
taký populárny. Šport v určitej miere naplňuje náboženskú potrebu
človeka, ktorý je náboženskou bytosťou.
Veľký atlét a tiež veľký kresťan Eric Liddell, misionár v Číne,
porozumel, že existujú dôležitejšie oblasti ako šport, ale tiež spoznal, že jeho športové
schopnosti sú darom od
Boha, ktoré nechce zakopať. Jeho hlboká viera mu
pomáha v tom, aby sa mu
pretekársky šport a víťazstvá nestali modlou. Je
správne tešiť sa z takej
pominuteľnej veci, akou je
športové víťazstvo?
Ako veriaci by sme
sa predovšetkým mali ra-
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dovať z toho, že naše mená sú zapísané v nebi. Avšak aj ako kresťania sa môžeme tešiť z množstva ďalších vecí. U niektorých to je
radosť z víťazstva v športe.
Problém nie je v samotnom športe. Šport a pohyb nevymyslel
diabol. Problém je, keď sa nám šport, rovnako ako každá iná činnosť
stane modlou. Ďalej nastáva problém, keď sa modlou stane z túžby
po víťazstve, ktoré chce dosiahnuť za každú cenu. Rastie sústredenosť len na vlastný výkon, na samého seba. Ďalší problém sa týka
nedieľ, kedy sa odohráva množstvo zápasov.
Vidíme, že nástrah je veľa, a aby ich veriaci športovec zvládol, je
potrebné byť osobnosťou zakotvenou v Bohu.

David Novák
BRÁNA 7/8 2006 – skrátené

Letné tábory Klubu pre rómske deti pri Cirkvi
bratskej v Košiciach
Zažiť letný tábor plný hier, zábavy, výučbových programov ale aj
získať cenné rady do života umožnil deťom z Klubu pre rómske deti
pri Cirkvi bratskej v Košiciach projekt nadácie pre deti Slovenska
Hodina deťom. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom v celkovej sume 49 400 Sk sme spolu s kamarátmi z detských domovov
strávili nádherný júlový týždeň na chate Hámor v Kokave nad Rimavicou. Deti, ktoré navštevujú klub, žijú v neľahkých sociálnych podmienkach a letný tábor pre ne znamenal aj “komfort” vlastnej postele
a pravidelnej stravy. Už po druhý rok sme sa mohli tešiť aj zo spoločnosti vyše päťdesiatky “domovákov” z okolia Košíc. Tým sa zase
celoročne venujú členovia OZ Otcovo srdce. Deti mohli nielen nadväzovať priateľstvá ale aj vzájomne konfrontovať svoj spôsob života.
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Obom skupinám detí chýba láska, ale paradoxne tým, čo žijú v rodinách aj jedlo.
Tak ako v minulom roku, aj teraz hlavnú zodpovednosť za
celý tábor niesol na svojich pleciach Dodo Michalec. My ostatní sme
sa snažili plniť pridelené povinnosti najlepšie ako sme mohli.
Celé dni sme boli s deťmi na skupinkách alebo spoločných
programoch. Mali sme veľa príležitosti na osobné rozhovory, o ktoré
mali záujem najmä deti z detských domovov. Preberali sme knihu
Ester a našou snahou bolo, aby deti porozumeli tomu, že víťazstvo
patrí Božiemu ľudu, že Boh miluje všetkých ľudí na svete. Aj tých,
ktorí sú okolo nás a v Neho neveria. Ak Ho budeme poslúchať a

nasledovať, možno si i nás použije, aby mohli poznať, že On je pravý Boh. On stále k nám hovorí: „Poslúchajte môj hlas a budem vašim bohom a vy budete mojím ľudom. Choďte vždy po ceste, ktorou
vám kážem ísť, aby sa vám dobre viedlo“. Aj my máme nepriateľa,
ktorý by nám rád uškodil. Je to diabol. Pokúša sa nás veľmi často

12
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naviesť k hriechu. Darí sa mu to vtedy, keď nedôverujeme Pánu
Ježišovi a neprosíme o Jeho pomoc. Len On môže diabla premôcť,
pretože na kríži na Golgote nad ním zvíťazil. Keď dôverujeme, Pánu
Ježišovi, sme chránení proti hriechu. Mali by sme byť poslami radosti. Prinášať ľuďom radostné posolstvo: „Ver v Pána Ježiša a budeš
zachránený.“
Počasie bolo nádherné a deti veľmi šťastné a musím povedať, že aj
poslušné. Nemali sme s nimi žiadne väčšie problémy. Aj tohto roku
sme mali pomoc troch sestier z USA, ktoré sa postarali o hry, ručné
práce a odmeny. Tak ako po iné roky, smútok sa objavil až pri rozchode.
Pre mňa osobne bol tábor v Kokave takmer ako dovolenka v porovnaní s druhým táborom, ktorý sme organizovali koncom augusta
spolu s Pierrom a Lisou van Vuuren pre rómske deti z Hlinného a
naše klubové deti v Hermanovciach. Napriek tomu, že tábor si vyžadoval oveľa viacej fyzickej námahy (podľa pravidiel Awany), bola
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som veľmi vďačná a šťastná, že ho môžeme organizovať spolu s
Dodom Miškou a Lydkou. Veľmi mi pripomínal tábory, ktoré sme
organizovali pre klubové deti pred takmer desiatimi rokmi. Deti, ale
aj dospelí bývali v stanoch (okolo 50 detí a 12 dospelých z Hlinného,
6 detí z Košíc, a 10 vedúcich). Bola som zodpovedná za prípravu
raňajok, večeru a celú hygienu v malej kuchynke v chate, ktorú sme
mali k dispozícii. Rómske ženy a deti mi pomáhali natierať chlieb,
umývať riad a pri práci sme mali mnoho príležitosti na rozhovory a
svedectvá. Takisto sme preberali knihu Ester. Dni boli plné spevu
(chvály viedla rómska hudobná skupina z Hlinného) svedectiev ale
aj hier a dramatizácie príbehu o kráľovnej Ester. Deti z klubu mali
možnosť počuť svedectvá veriacich rómskych rodičov z Hlinného
a vidieť ich zmenený vzťah k svojim vlastným deťom. Nadviazali sa
nové priateľské vzťahy. Najlepšou správou je, že niekoľko detí, medzi nimi aj tri dievčatá z klubu prijali Pána Ježiša za svojho Spasiteľa. Vyjadrili to v posledný večer v modlitbách. Som za to veľmi
vďačná. Vďaka za modlitby.
Mária Baranová
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Kamila Motýľová:
Motýľová: Pútnik
Znavený pútnik sa v prachu brodí,
nohy má ťažké, boľavé.
Starostí noša chrbát kriví
a pot mu steká do tváre.
Usadá pútnik, hlavu skloní,
v myseľ sa úzkosť zakráda.
Samota unavuje, ťaží.
Na osud reptá chudáka.
Pred sebou, sklonený, však uzrie
hlboké stopy - krvavé.
Nevďačné srdce zahanbí Ten,
čo všetko dáva - pre nás mrie.
O odpustenie prosí pútnik:
"Ach, Pane, veď ja dobre viem,
že svojím egom - pýchou mysle
Ťa neustále zraňujem.
Veľmi Ťa prosím, pomôž, Pane,
daj srdcu vrúcnosť, mysli chuť
pre Teba konať neustále,
nech k Tebe vedie moja púť!
Daj niesť len túžbu pútnikovi,
ktorý sa na prach obráti.
Na ceste iba jedna hviezda
čo v temne žiari. Iba Ty!
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Malý slov
slovníček
Roľníctvo a pestované druhy
plodín v starozákonnej dobe
Roľníctvo sa v Biblii ako výraz
nevyskytuje, ale často sa hovorí o hospodárovi a podľa Iz.28,24 sám Hospodin
naučil roľníka rozšafnosti, ako si má počínať na svojom hospodárstve. K prevažne
dobytkársko-pastvinnému spôsobu obživy
sa zvlášť po vyjdení z Egypta, kde bolo
poľnohospodárstvo na veľmi vysokej úrovni, rozvíja medzi Izraelom roľníctvo. Jeho
význam bol podtrhnutý dôležitými zákonnými ustanoveniami o robotníkoch, vojenskej službe, dobytkárení. Bolo známe
hnojenie a primitívny pluh, kosák na obilie
a ťažké vozy na mlátenie obilia. Bolo zakázané osievať dvojaký druh na jednom
poli, počítalo sa s úhorom, hnojením a s
nemožnosťou predať pôdu, ktorá bola pridelená rodine. Bolo prísne zakázané prenášať hraničné kamene pozemkov. V prípade zadĺženia bola pôda zastavená len
do doby milostivého roku odpustenia dlhov. Povinnosť desiatku vyplývala z vedomia, že všetka pôda je od Boha. Proroci, hlavne v dobe kráľov, kritizovali sústreďovanie pôdy v jedných rukách.
Práca izraelského roľníka bola závislá na jarných a jesenných dážďoch a bola
mimoriadne ťažká.Pozostávala z umelého zavodňovania, vyberania kamenia a
pálenia a vysekávania tŕnia a hložiny. Bolo treba zabezpečovať svahy pred prudkými lejakmi terasami a bolo treba starostlivo strážiť úrodu. Niet divu, že po návrate
z babylonského zajatia, kedy sa z roľníkov stali obchodníci, mnohí pohŕdali touto
obživou.
Z obilnín sa pestovali pšenica, jačmeň a proso. Ovos a žito boli neznáme. Lúšteniny boli zastúpené so šošovicou a fazuľou. Zeleninu tvorili uhorky, melóny,tekvice,cibuľa, cesnak, pór a rôzne
koreniny ako rasca, koriander, mandragora a šafrán. Z ovocia pestovali hlavne
figy, datle, olivovníky, granátové jablká,
jablká, orechy, vinnú révu, moruše a
rohovník. Palestína nikdy neoplývala
bohatými ihličnatými lesmi, ale pestovali
takzvané balzámodárne stromy k
získavaniu vonných živíc.
Zdroj: Biblický slovník
Spracovala D.K.
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O modlitbe a lepkavej závisti
Určite ste rozmýšľali, milé deti, ako je to s tou lepkavou závisťou. Veru, Jankova modlitba s ňou mala problém. Jedného dňa chcela letieť do neba, no nevedela sa
pohnúť z miesta. „Ach, čo sa to stalo? Čo ma tu drží?“
Pozerá, čo sa jej to škaredé a čierne ako smola prilepilo
na päty. Viete, čo to bolo? No predsa Jankova závisť,
ktorá sa mu vkradla do srdiečka. Odkiaľ sa vzala? Janko začal závidieť, keď Tonko dostal nový červený bicykel. Janko mal modrý, ale on chcel práve taký červený.
Závisť je ako bacil – Janko ochorel. Aničke závidel nové kolieskové korčule, Ondrejkovi botasky, Miškovi to, že rýchlejšie behá ako on. Závidel
čoraz viac – všetko a každému. Zosmutnel, nič sa mu nepáčilo, z ničoho
nemal radosť. S nikým sa nehral, iba sedel sám doma a trápil sa. Zdalo
sa mu, že ani slniečko už tak pekne nesvieti. A to všetko pre závisť,
ktorá sa veľmi ľahko na každého prilepí. Janko sa pre závisť ani nevedel
poriadne pomodliť. Nedokázal sa úprimne zo srdca poďakovať Pánovi
Ježišovi, lebo sa mu nič nepáčilo.
Jankova modlitba to mala naozaj ťažké. Raz večer však pocítila, že sa
niečo zmenilo. Pozerá – závisť zmizla. Ako sa to stalo? Pomohla ju odonať malá Zuzka. Prišla za Jankom a dala mu jabĺčko: „Toto je najsladšie
jabĺčko, lebo mi ho dala moja mamka. Dávam ti ho, aby si nebol smutný.“
Vtedy si Janko uvedomil, že aj on dostáva od
svojich rodičov veľa dobrého a pekného – všetko, čo potrebuje. Len kvôli závisti sa nevie tomu
tešiť. Potom už ľahko vyhnal závisť zo srdiečka.
Odvtedy sa zase pekne a úprimne modlil. Jeho
modlitba sa tešila a ponáhľala sa do neba. Veď niesla radostnú zvesť o
Jankovom vyzdravení zo závisti.
Nakreslíte, deti, Jankovu modlitbu? Asi mala polepené čierne päty ako
od smoly a bola veľmi smutná. O čom bude nasledujúca rozprávka? Povieme si „O modlitbe a malom protivnom slovíčku.“ Som zvedavá na Vaše
kresby,
teta Kami
Kamila
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II. časť - Prvý diel Biblie – Stará zmluva
1900 pred Kristom - Boh vyzval Abraháma, aby opustil
svoje rodisko. Sľúbil mu, že ho urobí otcom veľkého národa. Abrahám uveril Bohu a poslúchol. Pán Boh ho učil
ešte mnohým veciam, kým mu daroval syna Izáka. Izák
mal 12 vnukov, ktorí sa stali otcami dvanástich izraelských pokolení.
1700 – 1250 pred Kristom - Bratia (pravnuci Abraháma)
predali Jozefa do otroctva, po čase sa však stal hlavným
správcom Egypta. Izraelský národ žil v Egypte 400 rokov.
Nový faraón, ktorý nepoznal Jozefa, si Izraelcov zotročil.
Aby sa nemohli rozrastať a stať sa silnejšími ako Egypťania, prikázal faraón zabíjať všetkých novonarodených
chlapcov. Mojžiša zachránila egyptská princezná a vychovali ho na faraónovom dvore.
1250 pred Kristom - Ramses II. bol egyptský faraón, ktorý musel prepustiť Mojžiša a izraelský ľud z otroctva. Keďže ich pustiť nechcel,
Boh Egypt za jeho zatvrdilosť tvrdo skúšal desiatimi ranami. Mojžiš potom viedol národ cez Sinajskú púšť k hraniciam
Kanaánu – zasľúbenej zeme. Boh im dal Desatoro prikázaní.
Na tejto ceste im mnohokrát ukázal svoju moc a lásku, no
oni Mu i tak nedôverovali. Preto museli chodiť po púšti 40
rokov, kým mohli vojsť do zasľúbenej zeme. Tú „dobyli“ pod
vedením Jozuu – verného Božieho služobníka. Neskôr spravovali Izrael
sudcovia Debora, Gideon, Samson.
1050 pred Kristom - Pán Boh dal Izraelu proroka Samuela,
ktorý aj pomazal prvého izraelského kráľa.
1000 pred Kristom - Ďalšími kráľmi boli pastier Dávid –
hudobník a bojovník, a Šalamún – preslávený svojou múd-
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rosťou a bohatstvom, ktorý postavil Bohu v Jeruzaleme chrám.
900 pred Kristom - Po Šalamúnovej smrti nastala občianska
vojna a kráľovstvo sa rozdelilo na Judsko a Izrael. V oboch
kráľovstvách sa striedali dobrí králi so zlými.
850 pred Kristom - Ľud uctieval cudzích bohov a zmietal
sa
v neustálych bojoch. Boli neposlušní a nemali sa
dobre. Boh posielal prorokov, aby priviedli jeho ľud späť k
Nemu.

750 pred Kristom - Samáriu si podrobili divokí Asýrčania a to znamenalo koniec izraelského kráľovstva.
587 pred Kristom - Babylonský kráľ Nabuchodonozor II.
dobyl Jeruzalem. Obyvateľov Judska odvliekli do zajatia.

550 pred Kristom - V zajatí bol svojou vierou v jediného Boha veľkým príkladom Daniel.

539 pred Kristom - Ezechiel povzbudzoval ľud k novej nádeji. Keď sa Babylonská ríša dostala pod nadvládu perzského kráľa Kýrosa, Židia sa mohli vrátiť domov obnoviť
chrám, ktorý bol pre ich náboženstvo a kultúru veľmi dôležitý.
445 pred Kristom - Za prorokov Hagea, Zachariáša a
Nehemiáša obnovili chrám a jeruzalemské hradby.

330 pred Kristom - Potom sa už Judsko podľa Danielovho proroctva
dostalo pod cudziu nadvládu – Grékov, Egypťanov, Sýrčanov a Rimanov.
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V celej SZ spoznávame živého Boha, ktorý zjavuje svoju spravodlivosť.
Niekedy v nás až všetko zovrie od strachu, keď vidíme, ako Boh musel
ľudí za ich neposlušnosť trestať. Vychováva nás, aby sme poznali, čo je
správne a čo je hriech. V príbehoch SZ tiež poznávame veľkosť Božej
svätosti a milosti, v ktorej jedná s hriešnym človekom. Pán Boh veľmi
miluje človeka, ale nenávidí hriech a že Ho veľmi bolí, keď sme neposlušní a keď sa svojím správaním ženieme do záhuby. Je tam zapísaných
aj mnoho krásnych zasľúbení o Spasiteľovi, ktoré sa naplnili a ešte naplnia! Tie patria všetkým, ktorí sa obrátia chrbtom k hriechu a odovzdajú celé svoje srdce Pánu Bohu, a ktorí veria, že On im chce a môže odpustiť všetky ich hriechy.

Spoznávame tu ľudí, ktorí chodili verne vo viere s Bohom. Iní sa zase
vrátili späť k Bohu v pokání a odvrátili od svojich hriechov. Ďalší, hoci
vyrastali u veriacich rodičov, predsa Pána Boha neposlúchali. Niektorí sa
možno odvrátili ihneď, iní zase „pomaličky chladli“. Verili síce, že Boh
existuje a boli aj hrdí na život viery svojich predkov. Možno si boli istí,
že Pán Boh je s nimi spokojný (aspoň by podľa nich mal byť). Sami však
celým srdcom s Pánom Bohom nechodili. Tu a tam sa prispôsobili svetu
okolo seba, potom trochu viac... Ako je to s nami? Pred Pánom Bohom
nám nepomôže viera našich rodičov. Jedine tá naša. Naozaj má Pán Ježiš celé naše srdce?
Premýšľajme o tom a pripravme sa na stretnutie s Ním.

B. Havrilová
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Organizačné informácie
informácie
Pravidelné stretnutia:
 Nácvik chvál: každú nedeľu o 8.00 hod. v modlitebni (vedie J. Havrila)
 Modlitebná chvíľa: každú nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
 Besiedka je každú nedeľu :
- veľká: od 9.30 do 10.00 hod.
- malá: od 10.25 do 11.00 hod.
 Besiedka – nácvik spevu : od 11.00 do 11.20 hod.
 Besiedka – klub je každú nedeľu:
- veľká: od 9.30 do 10.00 hod.

- malá: od 10.25 do 11.00 hod.
(besiedky a nácvik chvál počas letných prázdnin nebudú)
Kto potrebuje službu autom, nech sa obráti na brata kazateľa.
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty : kancelária zboru: 055/62 254 24; kaz. P. Halža 0907 - 927590

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:







22

Za programy v mesiaci október.
Za konferenciu cirkevných a zborových vedúcich
Za misiu doma i v zahraničí.
Za starších bratov a sestry, za chorých, za rodiny s deťmi.
Za múdre riešenie pri rekonštrukcii kúrenia v zbore.
Za plány na pozemku Bardejovská
Zborové listy 10 / 2006

Staršovstvo infor
informuje
•

Novým vedúcim Stavebného odboru nášho zboru sa stal br. Oliver
Straka.

•

Stavebný odbor sa po zložitom rokovaní rozhodol odložiť rekonštrukcie
kotolne na jar budúceho roka.

•

Zbor BJB v Košiciach, s ktorým úzko spolupracujeme, získal za nového
kazateľa br. Dalibora Smolníka.

•

Novou členkou mládežníckeho tímu sa stala s. Janka Kutlíková. Stretnutia mládeže by tento školský rok mali byť striedavo v stredu
a v nedeľu. Podrobný rozpis je na web-stránke http://www.cb.sk/mk.

•

Br. kazateľ ponúka vyučovanie náboženstva pre školopovinnú mládež.

•

12.11. je pozvaný k službe v našom zbore br. Martin Uhriňák
z Prešova.

•

31.10. sa v zbore AC v Košiciach uskutoční konferencia cirkevných
a zborových vedúcich Cieľavedomý zbor, organizovaná BJB. Viac na
web-stránke http://www.purposedriven.sk.

•

Seminára o manželskom poradenstve, ktorý usporiada ECAV, sa zúčastnia z nášho zboru manželia Mittelmannovci.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 20. 10. 2006 - schránka na chodbe.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: br. kaz. Halža, D. Klincková, M. Motýľ, Ľ. Straka, I. Žežula, B. Halžová.
Detská stránka: B. Havrilová, jazyková úprava: M. Bielik
Grafická úprava: J. Kutlíková
http://www.cb.sk
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Program na mesiac október
október

1.

Ne

4.
5.

St
Št

8.

Ne

11.

St

12.

Št

15.

Ne

18.
19.

St
Št

22.

Ne

25.

St

26.

Št

29.

Ne

9.30 Modlitby /M.Havrila/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Pána;
18. 00 Modlitby
15.00 Klub /M. Baranová/
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /M.Bielik/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/;
Zborový deň poďakovania za úrodu
18.00 Mládež
15.00 Klub /M. Baranová/
18.00 Mládež
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /Ľ.Straka/; 10.00 Bohoslužba
/Stretnutie v skupinách
15.00 Klub /M. Baranová/
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/.
9.30 Modlitby /Kaleja/; 10.00 Br. Wahlen z Misie na Níle
18.00 Mládež
15.00 Klub /M. Baranová/
18.00 Mládež
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /E. Mittelman/; 10.00 Svedectvá zo života
viery
18.00. Biblická hod. /Michaľany
Zmena programu vyhradená.
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