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Slovo na tento mesiac
Lebo nezáleží ani na obriezke ani na neobriezke, ale na
novom stvorení.
G 6,15
Veľmi často si kladieme otázku: „ Na čom záleţí kvalita
duchovného ţivota, ţivota, ktorý je podľa Boţej vôle?“ Moţno sa
pýtame: „Ako riešiť problematické situácie aj v zbore?“ Tu nachádzame svetlo, z čoho máme vychádzať. Niektorí kresťania vtedajšej doby sa domnievali, ţe záchrana pred Boţím hnevom je závislá na vonkajších znameniach ich náboţenského ţivota alebo
tieţ, ţe to veľmi záleţí na ich výkone a dobrých skutkoch.
Z takýchto postojov vyrastalo pokrytectvo a pýcha náboţných
ľudí. Musíme si byť vedomí, ţe naša prirodzenosť je k tomuto
priťahovaná a tak prináša zlé ovocie vo vzťahoch. Pred týmto
problémom nie sme uchránení ani mi v našej dobe. Môţeme uvaţovať, čo je dôleţitejšie – forma či obsah. Ide o vyváţenosť medzi
obsahom a formou, ako to bolo v nedeľu pripomenuté. Uvedený
text nás však posúva k tomu, ţe rozhodujúce pred Bohom je nové stvoriteľské dielo v Kristovi s človekom. Nejde tu o nejaké
prilátanie novej záplaty na staré rúcho, ale o nové stvorenie, ktoré je podľa Boha a nie podľa človeka, stvorenie - znovu stvorené
na Boţí obraz, nie na obraz človeka. Je to skutočnosť, ktorá ma
presahuje. Tu musím svoju pozornosť sústrediť na kríţ Kristov. Tu
môţem nachádzať moc k ţivotu s hlbokou odovzdanosťou záujmom Krista.
A tak si uvedomujem, ako mám len krok k ţivotu podľa
vlastných záujmov, do ktorých by som tak rad zatiahol aj samotného Krista.
Práve v tom vidím rozdiel, ţe nové stvorenie má svetlo
zjavenej pravdy a lásku Boţiu ako motiváciu k činom, ktoré pôsobí On sám. Na prvom mieste nie je uţ rozhodujúce to, čo robíš
a hovoríš ty, ale to, čím si sa stal v Kristovi Jeţišovi a aţ potom
môţeme z motívov Boţej lásky a pravdy prinášať aj ovocie
v ţivote viery.
Máme pred sebou mesiace dovoleniek a prázdnin a iste aj
čas zamyslenia nad osobným ţivotom viery. Kieţ aj táto pravda
Boţieho slova sa stane orientačným svetlom pre cestu nášho
ţivota.
Váš brat kazteľ
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Identita Cirkvi bratskej
Naše korene
Osobná zbožnosť
Dodnes čerpáme z hnutia osobnej zboţnosti, tzv. pietizmu. Jeho
otec, F.J.Spencer, túţil preraziť formálnu zboţnosť poreformačného evanjelického kresťanstva. Jeho vlajkovou loďou sa stalo heslo: „Pouţívaj
Boţie slovo tak, aby prehĺbilo tvoju osobnú zboţnosť“. Hlásime sa tak
k presvedčeniu, ţe nestačí len samotná suchá teológia, či len mechanické
poznanie Písma, ale potrebujeme aj hlboký osobný vzťah s Bohom. Ten
rozvíjame zvlášť skrze čítanie Biblie a modlitbu. Len samotný chladný
intelektuálny súhlas s učením alebo len disciplinovaná lojalita k liturgii
cirkvi nerobí na Pána cirkvi veľký dojem a pramálo prospieva skutočnému rastu Boţieho kráľovstva. Bez vrúcnej lásky k Bohu a Jeho slovu
a bez vnútorného zápalu viery by totiţ naša spiritualita rezonovala príslovečnou (na)dutosťou bubnov.
Naväzujeme na ţivú tradíciu prebudeneckých hnutí. „Dedíme“ od
nich znovu oprášené novozákonné klenoty – osobné stretnutie s Kristom,
osobné obrátenie, intímne preţitie vnútornej premeny, osobné naplnenie
Boţím Duchom, osobné spoločenstvo a rozhovor s Bohom, osobné vedenie Duchom Svätým – skrátka osobný vzťah s Bohom. Tu niekde tušíme
vlastnú dreň našej zboţnosti. Veríme, ţe v tomto zrne je potenciál
k skutočnej premene jednej ľudskej osobnosti a aţ tak následne ďalších
jedincov, komunity, spoločnosti a celého sveta. Ak chceme ísť postupnou
cestou „od plodného jadierka k rozľahlým sadom“. Veríme zrejme, ţe
hlboko Bohu odovzdaný človek bude mať na svet väčší vplyv, ako celé
zástupy len povrchných sympatizantov. Preto našu spiritualitu nestaviame v prvom rade na teologickej superprecíznosti, ani na rituáloch do
istej miery tajomných sviatostí. Viera nie je pre nás hlavne intelektuálnou sebarealizáciou, ani okolnosťami zmietanou existencionálnou barličkou. Ani zboţnosť nechápeme predovšetkým ako zanietenú sociálnu angaţovanosť alebo uvedomelú demonštráciu evanjelia pod spoločnou zástavou ekumenizmu. Rýdzim jadrom našej zboţnosti chceme mať veľmi
osobný, hlboký a obojstranný vzťah s ţivým Bohom, ktorý sa nám zjavuje a ponúka v Jeţišovi Kristovi.
Tomáš Holubec
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Chrobák do (s)vedomia
„Ak nebudeme mať čas na osobné stretnutia s Jeţišom, vytratí sa
nepozorovane zo ţivota. Mnoho kresťanov to ani nezbadá.“
z časopisu ETHOS, 1 a 2, 2007

Zach.12: Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania pre
všetky národy naokolo... kameňom veľkej ťarchy pre všetky
národy... a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme.
V júni roku 1967 prebehlo všetkými spravodajskými kanálmi
sveta spravodajstvo o prekvapivom útoku a úspešnej ofenzíve izraelskej
armády na Egypt v tzv. šesťdňovej vojne. Izrael, ohrozovaný z kaţdej
strany a blokovaný obchodne, ekonomicky, politicky aj bezpečnosti, bez
dostatočnej integrity svojho územia, sa rozhodol problémy riešiť prekvapivo v bleskovej vojne. Zle pripravená armáda protivníkov sa pod neschopným velením nezmohla na odpor a Izrael v priebehu niekoľkých dní
dosiahol egyptského vnútrozemia, obsadil nové oblasti a rozšíril svoje
dovtedy nie príliš jasne vytýčené územie.
Od roku 1949, kedy vznikol štát Izrael, východný Jeruzalem bol
pod jordánskou správou. Tak sa stalo, ţe celé Staré mesto s Chrámovým
vrchom a Múrom nárekov bolo Izraelčanom odopierané a zakázané,aby
tam vstúpili, hoci im to zabezpečovala Jordánsko-Izraelská dohoda
o prímerí. Tieto miesta si Ţidia vţdy uctievali a patrili medzi základne
symboly ich viery. Dodnes veria, ţe Mesiáš raz vstúpi na Chrámovú horu
pri svojom príchode na Zem a ţe vtedy bude postavený tretí chrám.
V časoch nemoţnosti vstúpiť na posvätné miesta aspoň z diaľky počas
sviatkov hľadeli na múr. Ich ţelanie sa vyplnilo práve pred štyridsiatimi
rokmi. Hoci celá šesťdňová vojna si vyţiadala len minimum obetí, paradoxne boje o Staré mesto boli mimoriadne krvavé a úporné. Len miesto
okolo Chrámovej hory si vyţiadalo viac ako 500 obetí a stovky zranených. Posvätné ţidovské miesta boli silne zamínované a hrozilo nenávratné zničenie pamiatok. Ţiadna z prekáţok však nemohla zastaviť obrovskú túţbu Izraelčanov získať naspäť tieto miesta. V predných radoch
postupoval aj rabín Šlomo Goren so zvitkami tóry ( 5 kníh Mojţišových )
a po prieniku a obsadení dal dlho trúbiť na roh śófar, ako v slávnostné
dni najväčších sviatkov, lebo táto udalosť pohla celou krajinou. Podľa
očitých svedkov ešte nikdy predtým neboli Ţidia takí jednomyseľní
a nezachvátila ich taká eufória. Objímali sa šťastím a nik sa nebránil slzám dojatia. Po obsadení Múru nárekov zasunul do jeho
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kaverny generál Moše Dajan lístoček s modlitbou za mier, ktorý sa však
dodnes potáca od dohody k neúspechu. Krátko po dobytí dal tieţ mešitu
Al Aksa na Chrámovej hore do správy islamskej náboţenskej vrchnosti
na znak zmierenia a pokojného spolunaţívania Arabov a Ţidov. Zmýlil sa
a niet pokoja na tomto malom území dodnes.
Aţ do roku 1967 bolo vidno nad úrovňou terénu iba niekoľko
vrstiev naukladaného kameňa z čias kráľa Herodesa Veľkého. Dnes je
Múr nárekov v impozantnej veľkosti dlhý a odkrytý na zhruba 57 metroch
dĺţky a 18 metrov výšky. Vrstvy kameňa, do ktorého spojov sa nevojde
na presnosť ani čepeľ noţa, asi po 90 cm hrúbky. Nánosy storočí však
znamenajú ešte + 21 metrov k základom. Vedľa múru je umelo vyhĺbený
tunel, čo umoţňuje návštevníkom dotýkať sa dávnej minulosti na rozhraní letopočtov. Prístup na Chrámovú horu je Izraelčanom zabraňovaný.
V roku 1990 extrémne ţidovské hnutie vyhlásilo, ţe poloţia na jeho priestranstve základný kameň Tretieho chrámu. Izraelská vláda však tento
krok nepodporila a vstup extrémistom zmarila.
Pri všetkých týchto udalostiach veríme Bohu, ktorý je verný zasľúbeniam týkajúcim sa nie len Izraelského národa a Jeruzalema, ale aj
budúcnosti celosvetového diania.
Danica Klincková
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Chrobák do (s)vedomia
„Moţno si povieš: Moja cirkev je mŕtva. Ako to môţem zmeniť?
Na prvom mieste nikdy nekritizuj svojho pastora. Nie vţdy vidíš,
čo vidí on, Ty nenesieš celý náklad.“
Bill Wilson, z knihy „Čí je tohle dítě.“

Viera, obeť, utrpenie, víťazstvo
Kaţdoročne si naše blízke národy a svet protestantov pripomína
začiatkom júna smutné výročie upálenie mučeníka viery Majstra Jána
Husa v roku 1415. V našom periodiku sme sa opakovane jeho odkazu
a spomienke venovali niekoľkokrát. Nezabudnime, ţe naše národy sú
neraz v spomienke na túto udalosť ovplyvnené minulou ideológiou, prekrúteným zdôrazňovaním sociálneho dopadu na spoločenské dianie, ktoré viedlo k rozsiahlym husitským nepokojom po jeho smrti.
Dnes len krátka úvaha nad významom obete, ktorá môţe viesť
v niektorých prípadoch aţ k strate časného ţivota, alebo k narušeniu
väzieb v spoločnosti či v rodine, kde sa dotyčný človek ocitá. Po precitnutí vo viere a s rozhodnutím odovzdať svoj ţivot na cestu Pánovu sa môţu
vyskytnúť najrozličnejšie prekáţky. Človek na ceste s Bohom musí voliť
a nie je mu po obrátení zaručený šťastný a blahobytný ţivot. Dá sa všetko získať, aj všetko stratiť. Filozofická otázka čo to všetko je, je na mieste! Písmo, história, ale aj súčasnosť nás upozorňujú, ţe tých, ktorí sa
museli rozhodovať je nepreberné mnoţstvo. Prví boli učeníci Pána Jeţiša
Krista a nasledujú veľké počty bezmenných, ktorí sú však drahí a nezabudnutí v očiach nášho Pána. Moţno aj dnes chodíme v tesnej blízkosti
niekoho, kto nebude tak ţiariť v spomienkach ľudí a oslovovať svojou
obeťou, ale preţíva svoj osobný zápas a obeť vo svojom vnútri, alebo
v rodine. Sú nám kladené rôzne ťaţké bremená a Pán Jeţiš neprišiel svojou obeťou odstrániť nemoce, starosti o ţivobytie či rôzne príkoria. Utrpenie, bolesť, smútok, zármutok sú bolestivé skúsenosti a človek sa im
vyhýba ako sa len dá. Mnoho hrdinov sa nie dobrovoľne ocitlo v situácii,
ktorá vyţadovala obeť a pokorenie. Ale Luk 14,27 nás upozorňuje ústami
Pána Jeţiša Krista: „Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríţ, nemôţe
byť mojím učeníkom“. V skúške sa otáčame o radu k svojim blízkym, keď
sú poruke a v tichosti k Stvoriteľovi. Koľko ľudí zo sveta kričí k nebu svoju hlúpu výčitku: „Boţe čo som urobil, ţe ma tak skúšaš?“ Inokedy sa
však Pána na otázky vo svojom počínaní neopýtajú! A tak často ostávajú
v zatrpknutosti, ukrivdení, závisti a večnom nepokoji.
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Utrpenie a nezlyhanie je váţnou skúškou, ktorej prípadný zlý
výsledok si človek vţdy vie ospravedlniť. Kľúčom a jediným istým posilnením je pominuteľnosť môjho pohľadu a pokora v odovzdanosti nášmu
Pánovi. Len vtedy poznáme, ţe sa nám dostane utíšenia a prekonávame
zdanlivo aj nemoţné. Niekomu sa takého posilnenia viery dostáva
v hojnej miere a mal by hlasno svedčiť. Z osudov dnešných mučeníkov
viery, obetí misionárov, pracovníkov Evanjelia ale aj prostých
a obetavých nasledovaní Pána Jeţiša môţeme bohato čerpať.
Obeť na hranici, upálenie a pevný postoj viery Majstra Jána Husa
pred toľkými stáročiami nie je mŕtvy. Čo viac ako príklad a odovzdanosť
Boţieho syna v utrpení, jeho pohanenie a poslušnosť príkazu Nebeského
Otca mohlo zaváţiť viac v očiach tohto statočného muţa. Navyše takáto
statočnosť odníma moc svetu, mení pohanu v česť a zranenie vo víťazstvo.
Danica Klincková

Chrobák do (s)vedomia
„Kresťan je človek, ktorý svojím svedectvom úst, pera aj skutkov uľahčuje iným, aby uverili“.
z BR 1934

Beda svetu kvôli pohoršeniam! (Mt. 18, 7)
Uţ si pomaly a isto zvykáme na ohrozenie mravnej výchovy mládeţe. Obnaţené krásavice na nás hľadia nielen z trochu drahších a moţno preto aj neprístupných časopisov, ale aj z takmer z kaţdých novín a
dokonca z mládeţi prístupných filmov - bez ohľadu na typ našej vlády.
Nedávno preletela médiami správa, ţe bo odhalený rozsiahly gang pedofilov, ktorý nebral ohľad ani na niekoľkomesačné bábätká. Všetko je to
tvrdá realita sveta, v ktorom ţijeme. A čo cirkev? Iba sa nečinne prizerá
a len tak, ako som to teraz urobil ja, skonštatuje?
Láska Pána Jeţiša je spojená aj s ochranou. Jeho ochrana spočíva
v pravdivom pomenovaní vecí, ľudí a javov, výstraha pred nimi. Uvedomujeme si, ţe pohoršenie nemusí byť iba úmyselné, ale môţe súvisieť aj
s našou ľahostajnosťou a neopatrnosťou? Neodbijeme často aj závaţný
problém slovami: Nás sa to netýka? Pýtam sa, kde je naša poţadovaná
bdelosť? Som stráţcom svojho spiaceho, nedospelého, neopatrného a vo
viere ešte slabého brata? Mladých ľudí? Detí?
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A ţe to Pán Jeţiš myslí s pohoršením na našej strane veľmi váţne, káţe radšej stratiť ruku, nohu alebo oko – len nebyť jeho pôvodcami!!! Naozaj nás toto jeho slovo uţ preniklo? Naozaj sme sa nad tým v
súvislosti so sebou uţ zhrozili? Tieto Pánove slová sú silným podnetom
zamyslieť sa nad naším stavom a nad naším vplyvom na prostredie, v
ktorom sa nachádzam, na cirkevný zbor, v ktorom ţijem. Práve preto
platí beda nielen svetu, ale aj beda kaţdému človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza.
Nákaza vţdy súvisí s tým, čo je uţ nakazené a čo je ešte zdravé.
V Kristovom Tele – v Cirkvi, sme si navzájom údmi, previazanými nielen
smerom hore, ale aj jeden s druhým a jeden na druhého. Nesmieme
práve preto ani na chvíľu podceňovať váhu nášho vnútorného pohoršenia. Práve preto nie, ţe Pán výzvu mení na výstrahu. Preto sa spolu s
vami, ktorí toto čítate, pýtam, nemení sa moja ľahostajnosť a nevšímavosť na príčinu šíriacej sa nákazy? Neohrozujeme svojím počínaním v
rodine, v zbore mravnú výchovu našich detí a mládeţe? Ak nám dal Pán
svetlo poznania aj do tejto oblasti nášho ţivota, urobme nápravu a nechajme sa uzdraviť naším Lekárom, aby sme šírili zdravie, ktoré denne
môţeme čerpať z Boţej lekárne!
Miroslav Bielik

Chrobák do (s)vedomia
„Hriech je sladký jed s krátkym potešením a večným utrpením“.
z BR 1932 - 1936

Váha slova
„Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami,
kde sa piesok lial a voda sypala...“ rozprávka či povesť, ktorá nasledovala, vţdy dala zvíťaziť dobrému nad zlým a nedala zhasnúť plamienku
nádeje v časoch ťaţkých. Nie dejiny mocných dobyvateľov, vladárov, ale
robotného ľudu, tvorcu národnej kultúry, hradov, zámkov i katedrál.
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Zvláštnosťou toho slova, určeného nielen deťom, ale všetkým
tým, ktorí boli a sú schopní uveriť, ţe nie bohatstvom a počtom zbraní,
ale vierou v SLOVO Spravodlivého sa rodí odhodlanie vzdorovať zlému a
prijať občianstvo v krajine dobra a lásky s moţnosťou slúţiť jeden druhému v krajine srdca. Slúţiť tými obdarovaniami, ktoré ako povestné
hrivny či talenty sa nepatrí zopakovať. Ţe slovo vyslovené v pravý čas je
schopné zvrátiť nezvratné a napraviť nenapraviteľné zaznamenáva tak
Boţie Slovo i sekundárne dejiny. Ale slovo zaznamenané nám svieti na
cestu viery cez tisícročia a nabáda nás – NAPÍŠ!!! Staň sa svedkom aj
cez svoju skúsenosť. Nie raz ľudské prehry boli zárodkami Boţích víťazstiev – ak máme odvahu ich vyznať a zaznamenať.
Naše ZBOROVÉ LISTY chcú byť priestorom na zdieľanie sa, láskavú polemiku i hľadaním odpovedí na naše otázky, spôsobom vzájomného
budovania a napredovania v ţivote viery. Na odstránenie gramatických
chýb máme odborníkov! PÍŠ! Keď to dokázali ľudia v písmach neškolení a
stvorili synoptické evanjeliá a epištoly – čo nám (gramotným) bráni nechať sa pokrstiť literárnym krstom na domácej pôde?
Ľahostajnosť je horšia ako nepriateľstvo. Nie na polemiku, ale na
nezáujem môţe zlyhať a zahynúť aj náš zbor.
Dostalo sa nám váţneho svedectva, náš Pán s nami počíta. Vďaka ústretovosti mesta Košice a fungujúcej ekuméne máme zaistené finančné zdroje na rekonštrukciu kúrenia v Zborovom dome i odstránené
reštitučné prekáţky na získanie pozemku na výstavbu na Bardejovskej
ulici.
Boţia milosť, aj keď je zadarmo, je nesmierne zaväzujúca –
buďme jej hodní!
M. Motýľ

Chrobák do (s)vedomia
„Niekedy sa musí dlho čakať a vţdy nanovo počúvať, kým Mu
porozumieme.“
z časopisu ETHOS, 1 a 2, 2007
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Milan Rúfus: CESTA
zo zbierky „VERNOSŤ“

Rušný deň stíchol zas.
Strom ţivota vţdy nešumí.
Počul som v sebe hlas:
„Stvoríme svoju cestu my,
či cesta tvorí nás?
Kto ţe je autor autora?
On sám, či to, čo koná?
Vedomie seba? Pokora?
Čo je tu zo zákona?“
Upokoj ten hlas. Netreba
ti lámať Boţiu vôľu,
nemúdro deliť od seba,
čo Boh tu chce mať spolu.
Ţe On je strojcom zákonov,
bolo ti povedané.
Nehýbaj teda oponu.
Tu konaj svoje dané.
Kde cesta tebou začatá,
tvorí ťa.
Chváli, trestá...
Ste také Boţie dvojčatá:
Ty, sestra tvoja – Cesta.
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INDONÉZIA
Moslimskí extrémisti v provincii Západná Jáva sa 14. júna zišli na demonštrácii, kde sa vyhráţali násilným ukončením činnosti zborov, ktorých členovia sa schádzajú v súkromných domoch. Miestny kazateľ dostal
v nedeľu 17.júna anonymný list s výhraţkou demolácie jeho domu, ak
„neprestane slúţiť jako kostol“. Protestnej akcii predchádzali dva útoky
na zbory začiatkom júna.
Podľa platných zákonov musia mať veriaci v Indonézii povolenie k spoločnému schádzaniu, avšak kvôli prísnym podmienkam obsiahnutým v
ministerskom dekréte novelizovanom minulého roku je získanie takéhoto
povolenia takmer nemoţné.
Zbor v súčasnosti potrebuje dôkaz o najmenej 90 aktívnych členoch,
súhlas 60 susedov rôznych náboţenských vyznaní a povolenie miestnych
úradov, kým môţe byť udelený súhlas k prevádzke zborovej budovy.
Naviac je potrebné získať samostatné stavebné povolenie.

Preto sa členovia väčšiny spoločenstiev schádzajú bez potrebného povolenia v súkromných domoch alebo v prenajatých priestoroch. Na konci
pochodu vodca FPM varoval miestnych prestaviteľov, ţe ak nelegálnym
zborom nezakáţu činnosť, vezme FPM záloţitosť do svojich rúk: „Kaţdý
narušovateľ zákona musí ukončiť svoje aktivity, alebo to bude musieť
urobiť samotná FPM.“
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Chrobák do (s)vedomia
„Čím ťaţšia úloha, čím biednejší človek, tým viac smieme naberať
zo sily Všemohúceho“.
z BR 1932 - 1936

Útoky v Talegongu
9.júna zástup vyzbrojený kameňmi a drevenými palicami napadol zborovú budovu Boţieho zhromaţdenia (GSJA) v Talegongu. Útočníci vyrazili
dvere, rozbili strechu, okná a kuchynské vybavenie. Okrem toho si odniesli Bibliu a nadobúdaciu zmluvu k pozemku a kazateľovej manţelke sa
vyhráţali mačetou.
Na poslednú chvíľu na miesto dorazil vládny prestaviteľ, ktorý zabránil
ďalšiemu násiliu a tak nikto nebol zranený. Nasledujúci deň sa před budovou zhromaţdil početnejší dav 300 osôb s poţiadavkou, aby sa členovia zboru vysťahovali z oblasti.
Podľa očitých svedov hľadali kazateľa Tatu Budimana, ktorý bol práve
vtedy preč. Budiman začal svoju sluţbu v Talegongu v r. 2003 a čoskoro
sa jeho zbor rozrástol na 40 členov (všetko bývalí moslimovia). Kým títo
mali vo svojich identifikačných kartách uvedenú náboţenskú príslušnosť
k islámu, nikto neprotestoval. Avšak 7. júna (dva dni před útokom) polícia poţiadali miestne úrady, aby umoţnili členom zboru GSJA zmeniť ich
náboţenskú príslušnosť v dokladoch. Niektorí to vnímali ako oficiálne
uznanie kresťanstva v oblasti. Správy sa šírili rýchlo a 9.júna došlo k
útoku.
Keďţe napätie rástlo, Budiman sa s rodinou a ďalšími členmi zboru uchýlil
na nejaký čas do neďalekého mesta. „Vydávam všetko Pánovi,“ vyhlásil
Budiman. „Môţem byť len vďačný, ţe sa nikto zo zboru neobrátil späť k
islamu.“

Útok v Soreangu
Týţdeň predtým (3.júna) 56 členov Zdruţenia proti odpadlíctvu preniklo
do budovy, v ktorej sa schádzajú členovia domáceho zboru GSJA v

12
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Soreangu, Záp. Jáva a narušilo priebeh nedeľnej besiedky. Votrelci poţadovali uzavretie objektu a ukončenie všetkých kresťanských aktivít v
oblasti.
V čase útoku kazateľ Robby Elisa nebol doma. Bola tam iba jeho manţelka Lidia, niekoľko učiteľov a detí z besiedky. Útočníci násilím prenikli do
ich spálne a rozhádzali po miestnosti jeho knihy. Lidiu Elisovú dvakrát
udreli do hlavy a jedného dospievajúceho chlapca nútili pľuvnút na Bibliu
a zaprieť Krista. Keď to odmietol, kopli ho do brucha.
Výtrţníci napadli iné zbory v Soreangu uţ v r. 2005 a donútili ich ukončiť
svoju činnosť. Elisa však domietol svoju zborovú budovu zavrieť alebo
presunúť zhromaţdenie inde. „Ak my, kresťania, robíme niečo nesprávne,
dajte nám to, prosím, vedieť – ale bez násilia,“ povedal. „Pred zákonom
sme si rovní. Vláda by nám mala priznať naše práva, aby sme mohli uctievať Boha rovnako ako naši spoluobčania.“
Polícia prípad vyšetruje, zástupcovia zboru medzitým poţiadali o stavebné povolenie. Niekoľko kresťanských organizácií, vrátane Advokátov pre
ľudské práva (Elham) im poskytuje právnu pomoc.
Vyhráţky však pokračujú. V nedeľu 17. júna dostal Elisa anonymný list
obsahujúci varovanie: „Pokiaľ tvoj dom neprestane slúţiť ako kostol,
zdemolujeme ho.“
O Indonézii z internetu pripravila B. Havrilová
(skrátené, zdroj: Compass Direct CZ)

Chrobák do (s)vedomia
Sme vţdy dvaja – Hospodin a ja.“
z BR 1932 – 1936
Chrobáky do (s)vedomia pripravila z uvedených časopisov sestra Zdeňka
Havrilová.
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik chvál: v nedeľu o 8.30 hod. v modlitebni (vedie J. Havrila)
Modlitebná chvíľa: v nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
Program pre deti je každú nedeľu:
- dorast: od 9.30 do 10.00 hod.
- besiedka: od 10.25 do 11.00 hod.
Besiedka – nácvik spevu: v nedeľu od 11.00 do 11.20 hod.
(Besiedka, dorast ani nácvik spevu 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
Jubilanti: Žežulová Anna, Frištiková Alžbeta
Modlitebné podnety:

Za stretnutia v mesiaci
Za letné aktivity mládeže a dorastu
(Hermanovce, Košice - Awana)
Za obdarovanie staršovstva k duchovnému vedeniu zboru
Za rodiny s deťmi v čase dovoleniek
Za chorých a starších
Za všetky zložky práce v zbore
Za zdarné prevedenie rekonštrukčných prác v zborovom dome
Za zdarný priebeh s pozemkom Bardejovská
Za vysielanie Rádia 7 na vlnách VKV
Za misijné programy a projekty doma a v zahraničí
14

Zborové listy 7-8 / 2007

Staršovstvo informuje
Začala rekonštrukcia kotolne, ktorá podľa dohody bude dokončená do konca júla.
Staršovstvo na svojom zasadnutí rozhodlo o rozdelení funkcií
nasledovne:
Podpredsedom staršovstva sa stal brat M. Bielik,
Zapisovateľom brat I. Žežula,
Hospodárom-pokladníkom brat O. Straka,
Brat F. Kaleja je poverený pre administratívne a právne veci
zboru.
Zbor uzavrel zmluvu s MMK na čerpanie dotácie vo výške
300 000,- Sk.
Prebiehajú jednania medzi zbormi v Košiciach, združených v
Evanjelickej aliancii, s kresťanským rozhlasovým vysielaním
Rádio 7 o možnosti vysielania Rádia 7 VKV v Košiciach.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 27.8. 2007 - schránka na chodbe.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: br. kaz. Halža, D. Klincková, M. Motýľ, Ľ. Straka, I. Žežula, B. Halžová.
Detská stránka: K. Motýľová, B. Havrilová, jazyková úprava: M. Bielik
Grafická úprava: J. Kutlíková
Web: http://www.cb.sk
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Program na mesiac júl - august
1.7. Ne
5.7. Št
8.7. Ne
12.7. Št
15.7. Ne
19.7. Št
22.7. Ne
26.7. Št
29.7. Ne
2.8. Št
5.8. Ne
9.8. Št
12.8. Ne
16.8.
19.8.
23.8.
26.8.
30.8.

Št
Ne
Št
Ne
Št

2.9.

Ne

9.30 Modlitby /Ľ. Straka/; 10.00 Bohoslužba /kaz. R. Betina/ Pamiatka Večere Pánovej
18.00 Biblická hodina /Halţa/
9.30 Modlitby /M. Jaško/; 10.00 Bohoslužba /NávštevaAwana/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
9.30 Modlitby /M. Motýľ/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P.
Halţa/
18.00 Biblická hodina /P.Halţa/
9.30 Modlitby /M. Havrila/; 10.00 Bohoslužba /kaz.
P.Halţa/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
9.30 Modlitby /F. Kaleja/; 10.00 Bohoslužba /kaz. D.
Smolník BJB/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
9.30 Modlitby /I. Ţeţula/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halţa/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
9.30 Modlitby /E. Mittelman/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P.
Halţa/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
9.30 Modlitby /M. Bielik /; 10.00 Bohoslužba /L. Straka/
18.00 Biblická hodina /M. Havrila/
9.30 Modlitby /I. Ţeţula/; 10.00 Bohoslužba /M. Bielik/
18.00 Biblická hodina /I. Ţeţula/
9.30 Modlitby /Ľ. Straka/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P.
Halţa/ Pamiatka Večere Pánovej
Zmena programu vyhradená.
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