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Sviatok Halloween
Jeho pozadie a podstata
Mnoho ľudí považuje účasť na Halloween party za úplne
nevinnú zábavu. Avšak história, význam a praktické vplyvy
tohto sviatku svedčia o opaku.
Význam
Slovo Halloween je prevzaté z anglického výrazu Hallows
Eve Day, čo doslova znamená predvečer všetkých svätých.
Výročie
Halloween je ezoterickým sviatkom (ezoterizmus je
realizovanie moci na niekom inom okultným spôsobom). Sami
ezoterici ho definujú takto: „najmagickejší deň roka, ktorý je
novým rokom celého ezoterického sveta.“ A tiež: „Najdôležitejší
sviatok roka pre všetkých nasledovateľov satana“.
Legenda
Stará írska legenda rozpráva o istom Jackovi, zlom,
prevrátenom a skúpom kováčovi, ktorý jednej noci na Všetkých
svätých po nadmernom pití dostal smrteľný pečeňový záchvat
(otrava alkoholom). Pretože už dávnejšie bol spriaznený
s diablom, nútil ho, aby mu splnil jeho želania. Okrem iných aj
to, aby ho nechal nažive a nikdy nevzal do pekla. Uzavreli
zmluvu, že sa kováč zriekne svojej duše a bezuzdne sa oddá
hriechu. Jack, neuvedomujúc si vážnosť svojej choroby
a dôsledky svojej zmluvy s diablom, o rok neskôr zomrel.
Biedny Jack – svojim životom sa vylúčil z raja, pre zmluvu
uzatvorenú s diablom však nenachádzal miesto ani v pekle.
Podľa legendy úbohý kováč vydlabal repu a do jej vnútra vložil
žeravý uhlík z miesta večného zatratenia. Týmto „lampášom“ si
Jack svietil na cestu a ako prízrak sa vrátil do sveta živých.

2

Zborové listy 11 / 2017

Zvyky
Mnohí Íri, unikajúci pred morom, sa okolo r. 1590
vysťahovali do Ameriky. Keď sa vylodili v novej zemi, našli
veľké množstvo tekvíc, ktoré boli väčšie ako malé repy a veľmi
vhodné na to, aby sa vydlabávali a zbavili dužiny. Takto na
sviatky duchov repu nahradili tekvice a stali sa „Jackovým
lampášom“. Dodnes sa v Amerike používajú na Sviatok
všetkých svätých. V posledných rokoch komerčné záujmy
dokázali rozšíriť tento zvyk po celom svete. Poverčiví ľudia
veria, že blúdiace duše mŕtvych, ktoré sa tak ako Jack
pokúšajú vrátiť domov, svetlá odplašia a budú sa od ich
príbytkov držať v bezpečnej vzdialenosti.
Na tento „novodobý sviatok“ sa dnes deti často preobliekajú
za nepokojných duchov, ktorí nenachádzajú „pokoj“ ani
v pekle, ani v nebi, navštevujú rodiny, svietiac si tekvicovým
lampášom,
a dostávajú
sladkosti
výmenou
za
svoju
„náklonnosť“. Pritom sa hovorí „trick-or-treat“, čo v preklade
znamená „niečo vám vyvedieme, uškodíme, alebo na výmenu
niečo obetujete“. Iné vysvetlenie hovorí o „prekliatí alebo
obeti“.
Historické skutočnosti
Pochmúrna legenda o Jackovi je podľa historických faktov
pripomienkou dávnej pamätnej noci. Niekoľko storočí pred
Ježišom Kristom keltský svet ovládala tajná sekta. Každý rok
31. októbra slávila na pamiatku svojich pohanských božstiev
sviatok duchov, smrti. Starší sekty chodili z domu do domu
pýtať obeť pre svojho boha a vo výnimočných prípadoch
požadovali aj ľudské obete. V prípade odmietnutia prorokovali
smrť nad tým-ktorým domom. Tu sa zrodil „trick or treat“.
Úvaha o legende: Legendy sú v podstate ľudský výmysel
a klamstvo. V tomto prípade sa tvrdí, že skazený človek môže
byť prešibanejší ako diabol a že brány pekla sa pred niekým
zavrú. Okrem toho sa dej rozvíja podľa satanských praktík:
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žiadať od satana vyplnenie požiadaviek, uzavrieť zmluvu
s diablom. V legende je zakomponovaná aj diabolsky
zakomponovaná kamufláž: zjaviť sa ľuďom ako blúdiaci chudák,
ktorého treba obdarovať (zložiť v neho nádej). Je to zvodný
ezoterický nevinne sa tváriaci mýtus – sviatok zlých mocností.
Úvaha o zvykoch: Sviatok Halloween (podobne aj fašiangy) –
so svojimi zvykmi, kostýmami a rekvizitami je zmiešanie
rituálov a čarodejníckych praktík, ktoré ľudia vykonávajú, či si
to uvedomujú, alebo nie.
Úvaha o dejinách: Dejiny tohto sviatku nám dokazujú, že za
Halloweenom sa skrývajú satanské rituály
a obete. Je
dokázané, že v súčasnosti satanisti počas tejto noci znovu
praktizujú obetovanie ľudí.
Halloween je pokročilý ezoterizmus
Som presvedčený, že slová, ktoré hovoríme, gestá, ktoré
robíme, aj naše pohľady nie sú neutrálne, ale znamenajú istú
duchovnú realitu. Preto si dajme pozor aké je pozadie a pôvod
toho, čo hovoríme a konáme. Zobuďme sa a nepridajme sa
k ezoterickému svetu skrze masové rituály, ktoré sú nám
ponúkané ako nevinné sviatky. Ak máme deti, dávajme pozor,
aby si neprivykli na ezoterické chodníčky, alebo ešte horšie,
neochutnali okultizmus. Isté veršovačky, ktoré sa musia deti
naučiť, sú vzývaním nečistých duchov a smrti. Ak ste
obchodníci a predavači, majte odvahu povedať nie predaju
tovarov, ktoré výrobcovia ponúkajú a pod rúškom Halloween
a karnevalu vytvárajú ezoterické myslenie. Keď ste však na
druhej strane pultu, rozhodne ruky preč od týchto predmetov.
Mnohé veci, predávané ako exotický ozdobný a spotrebný
tovar, sú amulety alebo ich reprodukcie, používané a zasvätené
čarodejníckym praktikám.
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Kresťania, nenechajme sa odviesť od pravdy zdanlivými
tradíciami a zvykmi, ale držme sa víťazstva, ktoré premohlo
svet, držme sa našej viery v Pána Ježiša Krista.
„Lebo to je láska k bohu, aby sme zachovávali Jeho
prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo
sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré
premohlo svet, je naša viera“ (1J 5,4).
Nezabudnime, že otrasné následky ezoterickej nákazy nie
sú okamžité, bezprostredné, ale prejavia sa s odstupom rokov
ako depresie, rôzne anomálie v manželstve, manželské krízy,
nevery, násilia a nevysvetliteľné chorobné stavy.
Písmo svedčí jasne:
„Ako rozumným hovorím. Vy sami posúďte, čo vravím.
Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na
krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele
Kristovom? Lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo
všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. Vidzte Izraela
podľa tela! Či tí, ktorí jedia obeti, nie sú účastníkmi oltára? Čo
tedy hovorím? Že azda obetované modlám je niečo? Alebo že
modla je niečo? Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú
démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli
účastníkmi démonov. Nemôžete piť kalich Pánov i kalich
démonov. Nemôžeme mať účasť na stole Pánovom i na stole
démonov. Alebo či popudzujeme Pána k hnevu? Či sme azda
silnejší od neho? Všetko smiem, ale nie je všetko užitočné.
Všetko smiem, ale nie všetko vzdeláva.“ (1Kor 10,15-23).
(JH, spracované podľa interview s Dr. Theol. Lotharom
Gassmannom, hosťujúci profesor na
Kresťanskej univerzite v Petrohrade)
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500. výročie reformácie (2. časť)
História predaja odpustkov (6. – 16. storočie)

Veľký reformačný boj začal Lutherovou diskusiou o
odpustkoch. Na pochopenie miesta odpustkov v živote
stredovekého kresťana potrebujeme poznať niekoľko faktov z
ich historického vývoja. Predaj odpustkov je možné stopovať až
k vojnám medzi moslimami a kresťanmi. Moslimskí vojaci
zomierajúci v boji mali podľa svojho náboženstva zaručený
vstup do neba tým, že zomreli v boji proti neveriacim.
Kresťania takéto uistenie nemali, pretože podľa katolíckeho
učenia potrebovali pred smrťou rozhrešenie kňaza. Na
vyriešenie tohto problému sa začali predávať odpustky.
Odpustok je podľa definície odstránenie časného trestu za
hriechy, ktorých vina už bola odstránená. Je udeľovaný cirkvou
na základe Mat 16:19 a pokladnice zásluh - predstavy, že
cirkev má k dispozícii zásluhy tých svätých ľudí, ktorí urobili
viac ako svoj podiel dobrých skutkov.
V 11. st. začali pápeži odpúšťať všetky hriechy
kresťanských vojakov, ktorí zomreli v boji. Križiacke výpravy
boli príležitosťou, pri ktorej sa vydávali nové odpustky pre
kresťanských vojakov zomierajúcich v boji proti moslimom.
Tieto sľubovali úplné zrušenie trestov spojených s kajaním sa.
Ďalším krokom boli odpustky vyhlásené pre duše v očistci.
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Križiaci boli týmto zbavení aj pozemského aj posmrtného
trestu. Ľudia fyzicky neschopní bojovať mohli dostať tie isté
výhody (tzv. "križiacke odpustky"), ak finančne prispeli na
vedenie vojny, alebo poslali bojovníka do vojny, ako keby boli
išli do boja osobne. Táto prax bola za pápeža INNOCENTA III.
už plne akceptovaná. Na konci 13. st., keď sláva križiackych
výprav pominula, pápežstvo pocítilo stratu príjmov. Kúria a
BONIFÁC VIII. (1294-1303) vymysleli tzv. jubilejné odpustky,
čo znamenalo, že každých sto rokov všetci kresťania mali
putovať do Ríma a nechať dary na hrobe sv. Petra. Prvá púť sa
mala konať r.1300. Bol to veľký úspech. Nenásytnosť pápežov
bola povzbudená a interval týchto jubilejných odpustkov sa
postupne skracoval zo 100 na 50, potom na 33 a nakoniec na
25 rokov. Pápež BONIFÁC IX. (1393) uľahčil nákup odpustkov
tým, že posielal agentov s odpustkami po celej Európe, ktorí
odpúšťali hriechy podľa hmotného bohatstva hriešnika! Úplné
odpustky znamenali, že odpustenie bolo k dispozícii pre všetky
okolnosti a hriechy. K odpustkom boli pridávané aj osobitné
pravidlá; napr. tzv. maslový list dovoľoval kupcovi jesť určité
jedlá v rozpore s reguláciami v určité dni a oslobodzoval aj od
niektorých sľubov.
Prax odpustkov začala už 1000 rokov pred obdobím, v
ktorom žil Luther. V starej cirkvi pád do vážneho hriechu
znamenal vylúčenie zo spoločenstva a znovuprijatie jedine a)
po verejnom vyznaní pred celou kongregáciou a b) po prejave
pravého pokánia vo vykonaní určitých satisfakcií: skutky,
pôsty, almužny ap. Často sa isté satisfakcie vymieňali za iné.
Tieto výmeny boli malým začiatkom neskoršieho systému
odpustkov. Časom sa verejné vyznanie pred kongregáciou
zamenilo za súkromné vyznanie hriechu kňazovi. Potom kňaz
rozhodol, ktorá satisfakcia má byť vykonaná. Teraz už bolo
nutné vyznávať aj tajné hriechy. Od 7. st. sa satisfakcie
(pykanie) dali vymeniť alebo zredukovať na modlitby, almužny
alebo peňažnú pokutu. Tu je skutočný začiatok odpustkov.
Kvôli zneužívaniu bolo právo dávať odpustky odňaté kňazom a
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vyhradené biskupom. No zneužívanie
preneseniu práva priamo na pápeža.

biskupmi

viedlo

k

Táto starodávna prax zaznamenala veľkú zmenu okolo
r.1200. ALEXANDER HALSKÝ vytvoril predstavu o pokladnici
zásluh vytvorenej svätcami z ktorej mohli hriešnici čerpať. Táto
zásobáreň obsahovala zásluhy živých aj mŕtvych svätých a
zásluhy Kristove. Mohli vymazať hriechy všetkých ľudí, ich
rozdeľovanie kontroloval pápež. Výplata tejto zásobárne mohla
byť presným ekvivalentom satisfakcie primeranej ktorémukoľvek kajúcnikovi. Ak kňaz určil primeranú satisfakciu, ktorú
hriešnik splnil, hriech bol vymazaný. Ale ak kňaz neurčil
dostatočnú satisfakciu, zostatok trestu sa musel potrestať
v očistci. Z toho vyplývala veľká neistota. Odtiaľ pochádzala
príťažlivosť nových odpustkov, ktoré mohli zabezpečiť človeka
pred trápením v očistci.
Robil sa rozdiel medzi nedokonalou (attritio) a dokonalou
(contritio) ľútosťou. Nedokonalá ľútosť sa považovala za ľútosť
vyvolanú strachom (naproti tomu dokonalá vyvolaná láskou).
Hovorili, že attritio je možné zdokonaliť pomocou spovede a
vyhlásením sviatostného odpustenia. Táto nedokonalá ľútosť
zasluhovala určitý časný trest. A tu vstupovali do hry odpustky
kryté pokladnicou zásluh. Plán spasenia vymyslený cirkvou pre
ľahostajného kresťana bol: attritio -> spoveď -> odpustky. Jeho
účinok znamenal otupenie svedomia a bal privítaný tými, ktorí
sa chceli vyhnúť trestom za hriechy bez opustenia pôžitkov z
hriechov. Ďalší dôsledok bol v tom, že kňazstvo nadobudlo
nový význam a znovu vzrástli pápežské príjmy. Jednoduchí
ľudia všeobecne verili, že odpustky odstraňovali vinu hriechov.
V odpustkoch videli sľub odstránenia viny aj trestu. Práve toto
viedlo Luthera k jeho protestu.
POKRAČOVANIE NABUDÚCE (pozn. red.)
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Slávnosť poďakovania za úrodu

Málo čo nás v živote toľko zamestnáva ako otázka chleba,
čiže existenčná otázka. Rozmenené na drobné je to otázka, čo
budeme jesť, čo budeme piť, čím sa zaodejeme, kde budeme
bývať, z čoho budeme žiť. Nie div, že v modlitbe Otčenáš má
táto otázka tiež svoje miesto. Ale aké miesto! Prvé miesto na
zozname našich potrieb. Ježiš v tejto modlitbe prechádza od
Otca, ktorý je v nebi, k jeho deťom, ktoré sú na zemi.
Prechádza od záujmov, ktoré má Otec, k potrebám, ktoré majú
deti. Ako prvá prichádza na rad potreba chleba, vyjadrená
prosbou:
„Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“ (Mt 6,11)
Chlieb tu stojí zástupne za všetky materiálne veci. Je
symbolom všetkých telesných potrieb človeka. Daj nám pokrm
a nápoj, odev i obuv, strechu nad hlavou i podušku pod hlavu.
Daj nám zamestnanie a zdravie i mier v krajine, aby sme mohli
pokojne pracovať. To je to, o čo prosíme, keď sa modlíme:

Zborové listy 11 / 2017

9

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Táto prosba odpovedá na
otázku, ako si má kresťan riešiť existenčnú otázku. Otázka
chleba totiž nie je neduchovná, je len duchovné alebo
neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si otázku chleba
riešime neduchovne? Vtedy, keď si ju riešime bez Boha.
A všetko, čo v živote riešime bez Boha, je bezbožné riešenie.
Riešiť si otázku chleba duchovne znamená riešiť ju
s Bohom. Preto Ježiš v tejto modlitbe spája nášho Otca v nebi
s naším chlebom na zemi. Diabol sa nás snaží presvedčiť, že
veriť je jedna vec a zarábať je druhá vec. Preto nám hovorí:
Vezmi otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí: Nie,
otázka chleba nie je len tvoja vec, ale i Božia vec. Nie je to len
tvoja starosť, ale i Otcova starosť. Neber do svojich rúk to, čo
môžeš vložiť do Božích rúk. Lebo veriť a zarábať nie sú dve
veci, ale jedna a tá istá vec. Buď Bohu dôverujem i v otázke
chleba, alebo mu nedôverujem vôbec. Ale keď mu dôverujem
v otázke večnej spásy, prečo by som mu nemal dôverovať
i v otázkach časného života?! Ježiš nás touto prosbou nechce
zbaviť zodpovednosti za chlieb. Tá nám zostáva. Deti sa musia
učiť, študovať a tak sa pripraviť na svoje povolanie. Roľník musí
poorať, zasiať zrno a zožať obilie, aby bolo z čoho upiecť chlieb.
Ježiš nás však chce zbaviť ustarostenosti o chlieb: Obráť svoju
ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Veď u Otca je dosť
chleba pre všetkých. A ten, kto vie o Otcovi, ktorý sa stará
o svoje deti, učí sa svoje starosti prenechať v dôvere na neho.
Zároveň sa učí závislosti, že Otec, ktorý dal chlieb dnes, dá
i zajtra, i napozajtra. Že ho dá každý deň. Dôsledok tejto
prosby o chlieb je vďačnosť za chlieb. Kto sa modlí: Daj nám...,
ten vie, že všetko, čo má, je len dar. A že nemá nič, čo by mu
nebolo darované. Že dar je i to, keď si chlieb môže kúpiť, i keď
si naň môže zarobiť.
Preto prosiť o chlieb znamená i ďakovať za chlieb. Ale to
ešte nie je všetko. Keď sa modlíme za chlieb, neprosíme
v jednotnom čísle, ale v množnom čísle. Nehovoríme: Daj mne,
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ale daj nám. Boh niekedy dáva jednému viac, aby sa rozdelil
s tým, ktorý má menej. Chlieb tak nie je len dar, ale i skúška.
Na chlebe nás Boh skúša, či vieme nielen prijímať, ale i dávať.
Lebo dávajúci Otec chce mať dávajúce deti. A tak na našej
vďačnosti a na našej štedrosti sa ukáže, či sme sa naučili
správne modliť sa: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
(Betina, 15.10.2017, výňatok z kázne)
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Prijímanie nových členov Mozaiky v Košiciach
V nedeľu 29. októbra sa konala slávnostná bohoslužba
v spoločenstve CB Mozaika. Zúčastnil sa jej aj celý zbor
CB z Kováčskej ulice, ktorý je materským zborom
Mozaiky, a predseda Rady CB br. Evin. Slávnostne boli
prijímaní do zboru noví členovia: traja bratia a tri sestry
(je možné aj povedať tri manželské páry). Pred touto
udalosťou mal jeden z týchto bratov krst. Všetci sme boli
vďační za tieto krásne spoločné chvíle a tešíme sa zo
života a rastu novovznikajúceho zboru Mozaika.
(29.10.2017, CB Mozaika, Átrium klub)
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Mami klub
V parku s mojimi deťmi pútam pozornosť. Možno je to preto
že ich mám tak veľa (mám ich osem), alebo preto, že nás
počujú rozprávať po anglicky. Jednako často opúšťam park s
jedným alebo dvoma novými kontaktmi v telefóne. Od chvíle,
kedy som prvýkrát prišla na Slovensko, veľmi rýchlo som mala
viac kontaktov so ženami, ako bolo v mojich silách sa s nimi
osobne stretávať. Odtiaľto prišiel nápad na Mami klub.
Keď sme prišli na Slovensko, najprv sme spolupracovali so
zborom CB v Trnave. Našou túžbou bolo pomôcť zboru vytvoriť
služby zamerané na budovanie kontaktov s neveriacimi. Preto
som prišla s nápadom založiť Mami klub. Poskytli by sme
miesto pre mamičky, ktoré by sa chceli stretnúť s ďalšími
mamami každý týždeň, a priniesli by deti, ktoré by sa hrali.
Mami klub v Košiciach začal pred 3 rokmi. Vytvorili sme
pohodlné, príťažlivé prostredie pre deti na hranie a pre
mamičky na stretávanie sa v Centre voľného času na
Strojárenskej 3 (známe aj pod menom Tabačka). Už po prvom
stretnutí sme počuli od mamičiek, že sa cítili vítane
a výnimočne dobre. Našou túžbou je povzbudiť mamičky v ich
rodičovskej úlohe, resp. úlohe matky. Je to mojou vášňou
povzbudiť mamičky na to aby mali víziu pre svoje materstvo,
ktoré presahuje tie dlhé a ťažké prvé tri roky materskej
dovolenky. Túžim vidieť ako pochopia tú Bohom danú rolu,
ktorú majú pri vychovávaní a staraní sa o svoje deti ich a
pripravenie na večnosť.
Pretože pre veľa slovenských mamičiek je dôležité, aby ich
deti počuli (a rozprávali) angličtinu, máme každý týždeň čas,
kedy v kruhu spievame pesničky a čítame knižky po anglicky.
Navyše, každý týždeň diskutujeme o téme, ktorá povzbudí
mamičky. Päťdesiat percent mamičiek, ktoré chodia do Mami
klubu, sú veriace. Túžia vedieť, čo hovorí Biblia o materstve.
Mamičky, ktoré ešte neveria, sú prekvapené, keď zistia, že
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Biblia hovorí o témach, ktoré sú relevantné pre ich život. Mať aj
veriace i neveriace mamičky na mami klube je veľké
požehnanie. Kresťanské mamičky majú často možnosť zdieľať
evanjelium hlbšie v slovenčine.
Začiatkom septembra tohto roku (2017), sme začali
preberať riešenie konfliktov. S mojimi vlastnými deťmi sme
minulý rok pracovali s knihou Mladí mierotvorcovia (The Young
Peacemakers). Tému som považovala za užitočnú na to, aby
sme mohli prechádzať mnohými rôznymi konfliktami, ktoré sme
navzájom v rodine mali. Mala som pocit, že mamičkám tento
materiál tiež veľmi pomôže. Niektoré z mamičiek veľmi ocenili
naše diskusie a žiadali ďalšie informácie; dokonca si niektoré
túto knihu aj sami objednali. Zistila som, že ďalšia verzia tejto
knihy bola preložená do češtiny a je k dispozícii na tejto
adrese:
http://www.porta.sk/kategoria/osobny-a-duchovnyrozvoj/psychologia/cestou-usmireni-pruvodce-reseni-osobnichkonfliktu/.
V priebehu rokov sme medzi mamičkami vyvinuli pomerne
blízke vzťahy. Každý týždeň medzi nás prichádzajú stále
mamičky a vždy niekoľko nových návštevníkov. Okrem našich
týždenných stretnutí máme raz do mesiaca večer bez detí, tzv.
Moms Night Out. Toto je navrhnuté tak, aby strávili večer
spoločne pri zábavných aktivitách bez našich detí. Urobili sme
projekty šitia, filmovú noc, výmenu oblečenia, tvorivé aktivity a
keramiku. Pravidelne počas celého roka máme udalosti, na
ktoré je pozývaná celá rodina. To nám dáva príležitosť spoznať
otcov.
Verím, že Mami klub môže byť dôležitou službou cirkvi.
Keďže cez Mami klub sú napĺňané ich emocionálne potreby a
posolstvo evanjelia zdieľame a žijeme pred ich očami, verím, že
práve toto pritiahne tieto rodiny do zboru. Zamyslite sa nad
vplyvom, ktorý budú mať zmenené rodiny na našu kultúru a na
ďalšiu generáciu.

14
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Prosíme vás o modlitby za týždenné stretnutia s týmito
mamičkami. Modlite sa, aby Boh otvoril srdcia a myseľ pre
pravdu jeho evanjelia.
Rebecca Gregoire

Čítame si s najmenšími
Milí rodičia, pripravujeme pre vás na pokračovanie témy
o Pánovi Ježišovi pre spoločné čítanie si s deťmi. Detičky nás
často
prekvapujú
múdrymi
otázkami.
Často
si
ani
neuvedomujeme ako deti skoro vnímajú súvislosti a sú citlivé
na veci okolo seba. To platí aj o duchovných veciach. Preto
veríme, že vám tieto odpovede pomôžu vysvetliť detské otázky
ich rečou.
2. Kde a kedy žil Ježiš?
Ježiš sa narodil v Betleheme, v Judsku. Bolo to v čase vlády
Rimanov,
ktorí
mali
svojho
panovníka. Nazývali ho cisár. Iné
národy mohli mať svojho vlastného
kráľa len vtedy, ak títo králi
poslúchali rímskeho cisára. Takže
v skutočnosti neboli králi. V Judsku
kraľoval Herodes. Nebol to dobrý
človek.
Jeden rímsky panovník, cisár
Augustus, sa rozhodol urobiť sčítanie
ľudu. Pri takom sčítaní sa o ľuďoch zapisujú najrôznejšie údaje.
Vláde to môže pomôcť pri rozhodovaní. V niektorých štátoch sa
dnes robí sčítanie ľudu každých desať rokov.
Cisár Augustus zamýšľal zvýšiť dane. Chcel viac peňazí, aby
mohol lepšie vládnuť. Potreboval vybudovať cesty a zaplatiť
svojim vojakom. Potreboval veľa, veľa peňazí.
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Dnes rodina pri sčítaní ľudu dostane len dotazník na
vyplnenie. V tých časoch každá rodina musela prísť do svojho
pôvodného bydliska. Jozef a Mária žili v Nazarete. Mali ísť do
Betlehema. Bola to cesta dlhá takmer 150 km. Ježiš sa mal
práve narodiť. Pre Máriu to musela byť veľmi náročná výprava.
V Betleheme bolo plno ľudí. Nenašli tam jedinú voľnú izbu.
Jeden hostinský im však dovolil prenocovať v jeho maštali.
Ježiš sa narodil v príbytku pre zvieratá. Nie je to udivujúce?
Dieťatko Ježiša prišli navštíviť viacerí ľudia. Prišli sa mu
pokloniť pastieri i múdri cudzinci z Východu. No ešte ktosi ho
chcel vidieť... Kráľ Herodes! Keď kráľ Herodes počul o narodení
nového kráľa, chcel sa ho zbaviť. Aby si bol istý, že sa mu to
podarilo, chcel dať zavraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov.
Jozef dostal príkaz vziať Máriu a Ježiša čo najďalej – putovali až
do Egypta. Po Herodesovej smrti sa vrátili späť domov, do
Nazareta, kde Ježiš vyrastal.
To všetko sa udialo pred dvetisíc rokmi.
Otázka
Kde a kedy žil Ježiš?
Odpoveď
Ježiš sa narodil približne pred dvetisíc
rokmi
v Betleheme. Potom odišiel do Nazareta, kde rástol a dospieval.
Ježiš je skutočná osoba. Má podobné skúsenosti ako my.
Mnohé z toho, čo prežil, bolo veľmi ťažké. Nenarodil sa
v pôrodnici, ale na veľmi nehostinnom mieste. Keď bol malým
chlapcom, museli ho vziať do vzdialenej krajiny, lebo kráľ sa ho
snažil zavraždiť. Žil na tomto svete v malom mestečku zvanom
Nazaret. Pozoroval Jozefa pri práci s drevom, chodil do školy,
musel písať domáce úlohy. Najskôr bol Ježiš malým bábätkom,
pomaly rástol, dospieval, až sa stal zrelým mužom. Ježiš mal
rád svojho nebeského Otca. Vo svojom detstve prežíval
podobné veci ako ty. Úplne chápe tvoje pocity.
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Úlohy

Prečítaj si v Evanjeliu podľa
Matúša 2 verše 1 – 23. Dozvieš
sa o dobrodružstvách z Ježišovho
útleho detstva.

Pozri si mapu Palestíny v Biblii.
Načrtni
ju
a vyfarbi
všetky
miesta kde Ježiš žil.

(pozn. red. pokračovanie
nabudúce)
JH

Spýtaj
sa
mamy aké to bolo starať sa
o teba v prvých rokoch tvojho
života. Spýtaj sa otca aké to
podľa neho bolo pre Jozefa,
keď sa staral o Máriu a Ježiša
v Egypte.

Pane Ježišu, neviem si ani
predstaviť to nebezpečenstvo,
v ktorom si bol, keď si prišiel
na
svet.
Si
taký
dobrý
a láskavý, že neviem pochopiť,
prečo sa Ťa chcel Herodes
zbaviť. Viem, že sa ku mne
ľudia môžu zle správať, pretože
žijem podľa Tvojho príkladu.
Pomôž mi byť odvážny a mať
vždy na pamäti, ako si za mňa
trpel. Amen.
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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: každú nedeľu v priebehu hlavného zhromaždenia

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0948 235 035
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
SK76 0900 0000 0050 2302 2870 - zabezpečenie každodenného
chodu zboru
SK78 3100 0000 0043 5012 9742- pre investičnú
Výstavbu Bardejovská

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška, Marcel Kuzma
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
našich chorých a dôchodcov
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Program na mesiac november 2017
Zmena programu vyhradená.

5.11.

Ne

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

8.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

12.11.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

15.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

19.11.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

22.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

26.11.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

29.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

3.12.

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 26.11.2017
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J.Homišin
Jazyková korektúra: I.Žežula
Grafická úprava: M.Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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