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Slovo na tento mesiac

Kto chce zachrániť svoj život
Kaţdý tak môţe urobiť. Pán Jeţiš však pokračuje ďalej v tejto
lukratívnej ponuke: "Kaţdý, kto stratí svoj ţivot pre mňa, zachráni si
ho."
Vstupujeme do času predveľkonočného pôstneho obdobia. O čom
budeme v ňom najviac premýšľať? Moţno nás povinnosti v škole a
v zamestnaní nútia točiť sa okolo mnohých problémov, riešiť ich...
Kedy si nájdeme čas na zodpovedanie otázky, či je môj ţivot uţ
zachránený, či som uţ zachránený, alebo nie? Bude to pri nejakej
tragickej a neočakávanej udalosti? Na pohrebe nejakej blízkej osoby?
Ak to majú byť iba takéto chvíľky, potom sa z toho ľahko otrasieme
a vrátime sa do kolotoča všedných dní bez toho, aby sme vôbec
vedeli, ako svoj ţivot stratiť, aby sme ho zachránili.
Pán Jeţiš od nás ţiada - ponúka nám zvláštnu smrť. Preňho:
zomrieť preňho. Ponecháva nám slobodu v našich rukách. Keby na
nás tlačil, moţno by sme sa k tomuto bodu vracali častejšie, ale on
netlačí: iba ticho ponúka. Kto chce! Kto uvidí túto jedinú cestu
záchrany v jeho kríţi, v smrti s ním na tomto kríţi. Iste: aj
s následným ránom vzkriesenia.
Uţ si tam vyšiel - na túto nevysokú horu s názvom Golgota?
Alebo o nej iba vieš a snaţíš sa ju vţdy taktne vo svojej mysli
a preţívaní obísť? Myslíš si, ţe stačí sa na ňu iba zďaleka dívať. Ţe
stačí o nej iba vedieť. Ţe stačí pestovať iba nejakú kresťanskú
morálku: bez tohto rozhodujúceho okamihu smrti, v ktorej
prestupuješ z tejto časnosti uţ tu a teraz do večnosti.
Modlím sa: Pane, ty najlepšie vieš, ako často zľahčujeme tvoje
slovo o našej záchrane. Ako sa sami pred sebou vyhovárame
a ospravedlňujeme, prečo zostávame nezachránení. Práve preto, ţe
si nám daroval slobodu a čakáš na ten zlomový moment pri kaţdom
jednom z nás. Keď sa rozhodneme otočiť svoje kroky od pozemských
cieľov a vykročiť k tomu cieľu nebeskému, k pravému ţivotu v tebe,
cez tvoju smrť a slávu vzkriesenia, bude to veľké víťazstvo našej
viery zaloţenej na láske, ţe bez smrti niet rána vzkriesenia pre
nikoho z nás. Prosíme, daj nám silu chcieť urobiť tento najťaţší krok
k tebe, k pravému ţivotu v tvojom zmocnení!
M. Bielik
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Ujo Ľudo
21. februára tohto roku, tri dni pred
svojimi narodeninami, zomrel brat kazateľ
Ľudo Fazekaš, všetkým známy ako ujo Ľudo.
Mal ten vzácny dar, ţe sa vedel ľuďom
priblíţiť a nadväzovať vzťahy bez ohľadu na
generačné rozdiely – svojím nadšeným
a hlbokým kresťanstvom oslovoval všetkých
bez rozdielu veku. Preto bol vítaným hosťom
práve tak na zborovom dni, ako stretnutí
seniorov alebo konferencii mládeţe.
Jeho kázne boli vţdy veľmi ţivé a plné
originálnych príkladov či prirovnaní zo ţivota.
Doteraz
mám
napr.
v hlave
jeho
vysvetľovanie spred mnohých rokov, ako
hodnotiť duchovnú prácu: ţe totiţ niekto dostal od Pána k práci lopatu
a niekto bager. A hoci tomu, čo má bager, stačí raz hrabnúť a vykope
viac ako ten s lopatou za celý deň, Pán Boh to neposudzuje podľa
objemu ako my ľudia – bagrista môţe byť dobrý a usilovný, ale aj zlý
a lenivý, a práve tak kopáč s lopatou.
Ujo Ľudo pochádzal z nášho kraja: narodil sa v r. 1929 kúsoček od
Košíc, v Hrašovíku, v evanjelickej rodine. Jeho ţivotné postoje však
najviac formovala skúsenosť zo spoločenstva Modrého kríţa
v susedných Beniakovciach, kde pôsobil brat Michal Roháček.
V zhromaţdení Modrého kríţa na Starej Turej sa v r. 1943 obrátil. Po
maturite na gymnáziu sa zapísal na štúdium teológie na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú dokončil v čase najtuhšieho
útlaku cirkvi komunistickým reţimom, v r. 1951.
Po dokončení štúdia nastúpil na miesto diakona prešovského zboru
CB, ktorý vtedy zahŕňal celé východné Slovensko. Tu sa osvedčil ako
veľmi usilovný a pastoračne obdarovaný pracovník. Od r. 1957 prešiel
na kazateľské miesto do levického zboru, odkiaľ si o rok predtým
priviedol manţelku Perlu. Napriek rôznemu šikanovaniu úradmi
(najmä zatknutie a potom nútené civilné povolanie) sa aj tu jeho
práca darila a pritiahla k evanjeliu veľa mladých ľudí. To bolo
komunistom tŕňom v oku, a tak musel z rozhodnutia úradov v r. 1962
za trest opustiť Slovensko. Našťastie nemusel odísť z duchovnej
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sluţby, a tak sa stal kazateľom maličkého českého zboru v Benátkach
nad Jizerou.
Ujo Ľudo vyuţil blízkosť Prahy na zvýšenie svojej teologickej
kvalifikácie – začal doktorandské štúdium na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte UK v Prahe u prof. J. B. Součka. Vyuţijúc
uvoľnenie pomerov koncom 60-tych rokov, pokračoval v štúdiu u prof.
E. Schweizera na Evanjelickej teologickej fakulte Zürišskej univerzity
v Švajčiarsku a ukončil ho u prof. K. Gábriša na EBF v Bratislave v r.
1970. Treba vyzdvihnúť fakt, ţe v r. 1968 odolal lákavej ponuke ostať
vo Švajčiarsku po okupácii Československa, lebo nechcel ublíţiť cirkvi.
V r. 1968 mu bolo umoţnené sa vrátiť ako kazateľ do Levíc, kde
pôsobil aţ do 1990. Nemalým dielom tak prispel aj k vybudovaniu
novej levickej modlitebne (1983-85). Tesne pred revolúciou bol
zvolený v r. 1988 za predsedu Predsedníctva CB na Slovensku. V tejto
funkcii pracoval do r. 1993, kedy prešiel ako vedúci na novozaloţenú
ekumenickú Katedru evanjelikálnej teológie a misie na Pedagogickej
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aby vyhovel
narastajúcim nárokom na túto sluţbu, v r. 1996 sa na EBF
v Bratislave habilitoval. V Bystrici potom spolu vychovával prvé
generácie porevolučných cirkevných pracovníkov, ale prispieval aj
k formovaniu a odbornému rastu pracovníkov katedry. Podieľal sa tieţ
ako člen prekladateľskej skupiny na prvom slovenskom ekumenickom
preklade Biblie. Do dôchodku odišiel v r. 2003, ale to samozrejme
neznamenalo koniec práce: naďalej pri rôznych príleţitostiach kázal,
cestoval, ale hlavne veľa písal – jeho celková bilancia dnes je vyše 20
kníh.
Odchodom uja Ľuda stráca teda CB výrazného pracovníka, ktorý
mnohým poslúţil a spájal v sebe veľké obdarovanie s odvahou
a usilovnou prácou. Pri takej príleţitosti sa ľudia zvyknú pýtať: kto ho
nahradí? Nuţ, ujo Ľudo dostal bager. Nie kaţdý ho dostane. Ale Pán
Boh chce pouţiť aj kopáčov s lopatou. A preto si myslím, ţe z Pánovej
strany tá otázka znie trocha ináč: chceš sa mi aj ty dať cele
k dispozícii so všetkým, čo si dostal?
I.Ţ.
P.S. Prianím manţelky a synov br. Ľuda Fazekaša je, aby tí, ktorí
im chcú prejaviť účasť, podporili sluţbu domova Senior Garden, IBAN:
SK79 5600 0000 0071 4356 9001.
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Hoci zomrel, stále hovorí
Brat kazateľ Fazekaš uţ nie je medzi nami. Je tu však stále
k dispozícii jeho bohaté dielo ako duchovný odkaz, ktorý nám ho
môţe a aj chce pripomenúť. Osobne mám v mojej kniţnici len jednu
knihu: Posvätenie ako bohosluţba všedného dňa. Vyberám z nej časť,
v ktorej sa všetci nájdeme:
"Rodina je akoby dielňa, v ktorej sa ľudia stávajú ľuďmi, keď
odkladajú svoje sebectvo. U ţien je to sebectvo dávania ţivota.
Dávanie ţivota je dobrý dar Boţí, ale hrozí, ţe sa stane príliš úzky
alebo dokonca sebecký. Tomu sa bráni v podriadení ţeny muţovi, čo
neznamená jej menejcennosť.
Muţi majú odloţiť sebectvo vecnosti. Aj to je Boţí dar, ktorý je
v nebezpečenstve zvrhnúť sa na "neľudské umenia". V láske k ţene sa
však navracia muţ k svojmu pôvodnému určeniu.
Deti obetujú sebectvo energie v poslušnosti rodičom a rodičia
sebectvo mechanickej prevahy, aby dostali duchovnú autoritu.
Odkazy:
Ţene: Vzala si na vedomie, ţe slovo o podriadenosti ţeny platí aj
v dnešnej dobe? Uznávaš svojho manţela aspoň tak ako svojho šéfa
v zamestnaní? Nemohla si mnohým sporom predísť prostým
podriadením sa?
Muţovi: Kedy zbadáš, ţe máš aj manţelku? Nesprávaš sa doma
ako grobian? Dáš manţelke účasť na rozhodovaní o spoločných
záleţitostiach? Miluješ svoju manţelku, ako Kristus miloval Cirkev?
Deťom: Kedy ste naposledy písali svojim rodičom? Si vďačný za
to, ţe ťa brzdia? Alebo ti to robí problémy?
Rodičovi: Čo na tebe dráţdi tvoje deti? Si pre ne magnetom? Máš
pre ne čas? Kedy si sa s nimi dôverne a dlhší čas rozprával?
Zdôverujú sa ti so svojimi dôvernými plánmi?
(s.107)
(Vybral: Miroslav Bielik)
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Posledná rozlúčka s bratom
kazateľom
Jurajom Pribulom
Všetkým, ktorí sme brata kazateľa Juraja Pribulu osobne poznali,
ktorí ho poznali len z počutia, venujem toto krátke zastavenie.
Brat kazateľ bol a zostal príkladom pracovníka v sluţbe
zvestovania evanjelia o Pánu Jeţišovi Kristovi uprostred cirkvi. Pri
príleţitosti jeho odchodu do nebeskej vlasti (11.02) a pohrebu, ktorý
sa konal na Cukrovej ulici v Bratislave, bolo uţ povedané mnoho.
Potrebujeme si ho však pripomenúť aj tu v Košiciach, pretoţe niektoré
naše rodiny boli súčasťou zborového ţivota BJB na Jesenského ulici.
Tu sme ako mladí ľudia začínali a tak isto sme tu duchovne spolu
rástli aj s našimi rodinami.
Brat kazateľ Pribula prišiel do Košíc v 60. rokoch na základe jeho
civilného zamestnania bez akejkoľvek okázalosti. Prichádzal verne na
spoločné stretnutia uţ vytvorenej mládeţe, nedeľnej sluţby slovom,
na pravidelné biblické hodiny cez týţdeň. Zúčastňoval sa na všetkej
zborovej práci. Po osamostatnení sa zboru stal sa jeho riadnym
kazateľom. So svojou manţelkou Elenkou začali budovať zbor.
Vyslovujeme teraz aj za túto prácu poďakovanie. Touto prácou sa
vyorala hlboká brázda v sluţbe evanjelia v zbore v Košiciach, ale aj
v celej cirkvi. Tu si dovolím poznamenať, ţe dnešný zbor BJB
v Košiciach čerpá z práce, nasadenia a vernosti zvesti evanjelia brata
a kazateľa Pribulu a jeho manţelky.
S vďačnosťou si pripomíname toto obdobie a prácu.
Ľ. Straka
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Staršovstvo informuje
.

• Revízia vzduchotechniky ukázala nedostatočnú funkciu klapky pri
nasávaní vzduchu.
• Zamrznutý odkvap spôsobil zatečenie vody do priestoru pôjdu. Do
leta bude treba zorganizovať brigádu na vyčistenie pôjdu.
• Br. kazateľ
zakúpil nový router a inštaloval novú wifi sieť
v zborovom dome.
• Na jeseň by sa mala v našom zbore uskutočniť riadna vizitácia.
• Br. Klein a Homišin sa zúčastnili stretnutia hospodárov vs.
seniorátu v Prešove. Pokračuje diskusia o úpravách spôsobu
financovania ústredia CB.
• Staršovstvo rozhodlo, ţe funkciu hospodára zboru budú spolu
vykonávať br. J. Homišin (nehnuteľný majetok) a D. Klein
(hnuteľný majetok). Hlavný zodpovedný bude D. Klein.
• V dňoch 4.-7.3. sa uskutoční výlet spoločenstva rodín
v Gerlachove.
• 26.3. by mal byť zborový deň spojený so spoločným obedom.
Poobede bude potom výročná členská schôdza.

Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Modlitebné stretnutia: v nedeľu o 9:30 v zborovej miestnosti
Biblické hodiny: v stredu o 17:00 hod. v modlitebni
Program pre deti: kaţdú nedeľu v priebehu hlavného zhromaţdenia
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0948 235 035
Modlitebné podnety:
Za brata kazateľa a jeho rodinu
Za všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
Za duchovnú jednotu zboru
Za evanjelizačnú a svedeckú službu
Za misiu doma a v zahraničí
Za rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
Za našich chorých a dôchodcov
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Program na mesiac marec 2017
Zmena programu vyhradená.

5.3.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova

8.3.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

12.3.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

15.3.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

19.3.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

22.3.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

26.3.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Zborový deň

29.3.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

2.4.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 26.3.2017
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M.Bielik, I.Ţeţula
Jazyková korektúra: M.Bielik
Grafická úprava: M.Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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