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Kráľ inkognito
Každý vek je ťažký. Aj tie naše časy tomu jednoznačne nasvedčujú. Kresťanstvo už nie je tým, čím bývalo. Akýsi zvláštny druh centrifugálnej sily vyhodil zo stredu (či skôr
z periférií) cirkevných zborov mnohé zoskupenia ľudí. Rovnako aj jednotlivcov. A teraz sa iba k Bohu priznávajú,
uznávajú jeho existenciu, ale veľa spoločného s ním nemajú. Ani netúžia mať. Veď je prekážkou mať toto telo a v
ňom akúsi myseľ Kristovu! Nechcú mať nič s tými, ktorí tvoria jeho Telo – Cirkev. Ktože je to všetko? Ani ich dobre
nepoznám! Sú mi celkom cudzí a aj ľahostajní.
Chýba čosi veľmi podstatné v ľuďoch, v človeku:
mravná zodpovednosť. Vynára sa pri každom jednom z nás
s pocitom slobody. Akákoľvek zodpovednosť však môže
existovať len preto, že existuje niekto, voči komu ju prechovávame. Pretože my ako veriaci vieme, že ten KTOSI si
našu zodpovednosť plne zaslúži. On sám sa tak staval voči
svojmu Otcovi, poslaniu, ktoré od neho dostal a nasmeroval
ho smerom k nám. Voči mne. Aby ma zasiahol týmto šípom a naveky ma už poznačil práve touto jeho najdôležitejšou vlastnosťou – zodpovednosťou za seba, za moju rodinu
– tú telesnú, ale rovnako tak duchovnú, za človeka vôbec.
Pre toho, ktorého nazývame Kráľom je dôležité, ako
som sa angažoval pri záchrane človeka, ako som sa presadzoval, keď išlo o jeho uzdravenie, keď išlo o jeho zachytenie do sietí práve mojej zodpovednosti lásky, ktorá ma
premohla.
Ako bude svet vedieť, že sa priblížilo Božie kráľovstvo
a je tu? Ako ten istý svet okolo zistí, že sme prešli zo smrti
do života? Jedine tak, že konáme také dobro, ktoré premáha zlo. Nech je tomu akokoľvek pri nás, okolo nás, stále
platí: To Božie – Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta!
Stojí a padá na princípoch úprimnej lásky. Milovania bez
pokrytectva. V nenazeraní na nijaké moje zvýhodnenie. Lebo vidím len jeho: tohto, ktorý sa plne obetoval, vstúpil do
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smrti zničenia, aby ma vyviedol zo smrti mojej ľahostajnosti
voči okolitému svetu.
Všetko by bolo fajn, iba keby som nebol zodpovedný
za svojho brata! Za toho tu úplne cudzieho človeka. Práve
preto, že Ježiš Kristus zomrel za nás, keď sme boli hriešni,
aj my máme klásť životy za tých, ktorí si ničoho dobrého
nezaslúžia!
Miroslav Bielik

Chrobák v hlave
„Chcem myslieť a hovoriť ako dieťa! Nech moja zbožnosť je prostá, nevyumelkovaná, jednoduchá! Miernosť,
zdržanlivosť, trpezlivosť, viera a láska nech sú mi najčistejšími darmi a najvyššími slovami Božej knihy!“
30.12.1739 John Wesley

Hľadala som spravodlivosť...
BH: Lesia, dovoľ mi položiť Ti niekoľko otázok:
Blíži sa deň, kedy dosiahneš hranicu biblického veku. Pred
Bohom sme ako otvorená kniha, ktorej všetky záhyby pozná len náš Otec v nebi. Boli by sme však radi, keby si nám
aspoň niekoľko stránok svojho života pootvorila. Jedného
dňa si sa objavila na biblickej hodine zostala si a chodíš do
nášho zboru už 10 rokov. Pred 2 rokmi si sa stala t členkou
CB v Košiciach.
BH: Lesia, čo Ťa priviedlo do nášho zboru? Aká bola
Tvoja pôvodná cirkev?
LM: “Narodila som sa a pochádzam z Ukrajiny. Tu sme navštevovali Pravoslávnu cirkev. Na Slovensku som hľadala vo
viacerých cirkvách. K vám som prišla z AC. Hľadala som
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spravodlivé slovo o Bohu, aby som mu porozumela, ktoré
by mi bolo najbližšie. Modlila som sa: Pane, chcela by som
Ti dobre porozumieť. Aká je Tvoja vôľa so mnou?“
BH: Pamätáš sa ešte na prvú svoju návštevu na Kováčskej?
LM: „Áno, pamätám. Mala som strach, že sa znova sklamem, lebo v spoločenstvách veriacich som sa stretávala
s nespravodlivosťou, ale prišla som s nádejou, že tu už zostanem. Pamätám si, že som tu vtedy počula hlbokú kázeň
br. kaz. Pavla a to ma dojalo až k slzám. Potom som išla
domov, ďakujúc Bohu a prosila Ho, aby mi bolo jasné: Ak
to chceš Ty, aby som tu ostala, tak tu ostanem, pretože je
mi tu dobre. Ak tu nemám ostať, tak nie, pretože ja len na
Teba skladám svoju nádej.“
BH:
Hovoríš,
že
si
sa
stretávala
s „nespravodlivosťou“. Čo tým myslíš a vnímaš?
LM: „Bola som sklamaná, že vo viacerých cirkvách sa káže
jedno, ale sa robí druhé. To ma najviac trápilo. Nie, že by
náš zbor bol toho uchránený, stretla som to aj tu , ale takto som povedala Bohu: Bože, nedám už na ľudí, ja sa držím
Teba, Ty ma veď sám, pretože viem, že ľudia sú slabí
a dokážu sa pomýliť.“
BH: To znamená, že ani tu si nestretla tých ideálnych
kresťanov. Vlastne Pán Boh Ti dal to poznanie, že len
On je spravodlivý.
LM: „Áno, ale keď to porovnávam našla som tu viac
úprimnosti, sesterskej a bratskej lásky, záujmu. Nikdy nezabudnem, keď som sa ocitla v nemocnici po mozgovej porážke. Bolo to práve v tú nedeľu večer, keď som bola prijímaná do zboru. Bratia a sestry ma obklopili láskou, ktorá
zahanbila aj mojich najbližších v tom, že po tomto svedectve lásky sa aj moji najbližší, začali chovať ku mne lepšie,
s väčším záujmom a láskou.“
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BH: Tak, ako Ťa vnímame od prvej chvíle, si otvorený
a priamy človek.
LM: „Áno, je to tak.“
BH: Táto vlastnosť Ti bola daná prirodzene, alebo ju
vnímaš ako dar služby pre iných?
LM: „Táto vlastnosť mi čiastočne bola daná, pretože som
od detstva nemohla strpieť nespravodlivosť klamstvo
a zlodejstvo. Ak ubližoval niekto mame, vždy som sa postavila na jej obranu, aj v škole som bránila slabé detí. Ja som
bola také odvážne dieťa a bola som za to aj bitá.“
BH: Áno. Iste si bola aj v živote “bitá“ kvôli tomu, že
si povedala rovno do očí pravdu. Ako si to potom prežívala?
LM: „Zo začiatku som
to prežívala veľmi ťažko, pretože som nebola
blízko Boha, ale potom,
keď som uverila a dala
som sa do Jeho rúk,
bolo to pre mňa ľahšie,
pretože vtedy som už
prosila Boha, aby moje
napomínanie
bolo
v láske a nie v zlosti.
Predtým som tomu nerozumela, že jedno zlo
vyvoláva druhé zlo. Ak
dnes vidím nejakú krivdu, idem za tým človekom a pýtam sa ho:
Prečo to tak robíš, veď
raz budeš stáť pred Bohom a za to budeš zod-
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povedný. Dnes sa snažím napomínať s láskou v srdci. Prosím Boha o túto múdrosť a cit.“
BH. Kedy to vlastne bolo, keď si sa rozhodla odovzdať
svoj život Bohu?
LM: „Svoj život som otvorila úplne Bohu v dospelosti, ale
viem presne, že Boh sa ma dotkol v mojich 8 rokoch. Tento
dotyk mi nevedela vysvetliť ani moja mama. Bolo to za dedinou, čakala som na autobus. Vtedy sa strhla búrka a ja
som sa vždy bála hrmenia. Potom sa spustil lejak a ako to
bolo u nás zvykom, pretože sme si topánky šetrili, vyzula
som si ich a šla bosá. A potom som sa začala „hádať“
s Bohom. Zdvihla som ruky k nebu a kričala som: Bože, či
Ty nevidíš, že sa bojím? A tak som išla ďalej a začala volať,
hoci ma to nikto neučil: Pomôž mi Bože, vidíš, že sa bojím!
A ako som stúpala po zemi, mala som zrazu pocit, že stúpam po perine a začala som spievať o Bohu. Blesky okolo
mňa lietali, ale ja som sa už vtedy nebála a mala som pocit,
že na mňa padá teplý dážď. Prišla som domov radostná
.Svojím detským vnímaním som vytušila, že Boh sa dotkol
môjho srdca. Tento dotyk zostal v mojej duši a v srdci, aj
keď som už chodila do školy tak, že keď som vykonala niečo zlé, prosila som Boha, aby tie zlé veci odišli odo mňa,
lebo som vedela, že tak v mojom srdci by už nebolo miesto
pre Boha.“
BH: Spomínala si školu. Čomu si sa vyučila a aké máš
spomienky na túto dobu?
LM: „Veľmi som chcela byť zdravotnou sestrou, ale môj
otec rozhodol za mňa inak. Môj otec bol vojnový invalid
a deti takto postihnutých k Ukrajine mali možnosť študovať
na internátnych školách, kde im štát hradil všetko, a tak
ma otec dal na 3 ročnú školu krajčírsku. Tú som síce skončila s červeným diplomom, ale vzťah som ku krajčírstvu
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nemala. Keď som sa vydala pracovala som na rôznych
miestach.“
BH: Aký bol Tvoj život v manželstve?
LM: „Vydala som sa 18 ročná, ale veľmi nešťastne. Bola
som zamilovaná a neskúsená, bol to môj prvý chlapec. Môj
muž zneužíval môj vzťah k nemu, mal iné ženy, pil a veľmi
ma bíjal. Došlo to tak ďaleko, že jeho vlastný otec mi povedal: „Ak ho nenecháš a nerozvedieš sa, tvoje deti budú
veľmi skoro sirotami.“ Mali sme 2 dievčatá Lydku a Ľubku.
Nakoniec som bola nútená ho opustiť.“
BH: Toto všetko si prežívala ešte na Ukrajine. Ako sa
stalo, že si sa ocitla potom na Slovensku v Košiciach?
LM: „Nebyť mojej sestry, ktorá tu žila, nebola by som na
Slovensko prišla. Sestra žila tu a ako tlmočníčka ruského
jazyka bola prenasledovaná bývalou KGB, takže bola donútená emigrovať. Jej tri deti ostali v detskom domove. Po
mojom druhom vydaji /čo vidím ako zlý krok/ som mala
plán osvojiť si najmladšiu z nich. Zabránil mi v tom manžel, hoci mi to bol sľúbil. Bol ku mne krutý a neverný. Po 3
r. som bola nútená opäť sa rozviesť.“
BH: V týchto ťažkých situáciách si začala viac hľadať
Boha?
LM: „Áno, na kolenách som sa modlila a čítala Bibliu, a keď
to videl môj druhý muž, vypínal mi poistky, aby som nemohla čítať. Modlila som sa , aby sa toto moje trápenie
skončilo. Po rozvode mi nezostalo nič a je som ani nič nežiadala. Odišla som do prenájmu, kde som bývala len krátko. Tu ma prenasledoval vlastník tohto bytu. Vtedy som
pracovala VSŽ a Boh mi raz v noci vnukol myšlienku za
kým mám ísť s mojím problémom, lebo som nemala svoj
byt. Vyrozprávala som mu svoj život. Bol tak pohnutý a tak
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sa stalo, že do 3 mes. som sa nasťahovala do 1,5 iz. bytu
na 2. posch. Bola v tom Božia ruka.“
BH: Čo by si, Lesia, chcela ešte na záver povedať?
LM: Keď nás Boh poslal na tento svet, Boh má so všetkými
nami svoj cieľ a svoje plány. Je len na nás, či sa k nemu
obrátime, alebo sa od neho odvrátime. Buch Boží, nebude
na nikom robiť násilie.
Ďakujem Bohu za všetkých, ktorých Pán zvláštnym spôsobom postavil do môjho života, a ktorí ste pri mne stáli
zvlášť po mojom návrate z nemocnice.
BH: Sestra Lesia ,ďakujem Ti za rozhovor a prajem Ti, aby
si v rokoch, ktoré Ti Pán ešte pridá, prežívala Božiu blízkosť
a opateru a mohla vidieť spasenie svojich detí, za ktoré vedieš zápas. Chceme v tom stáť pri Tebe.
So ses. L. Madzinovou sa rozprávala ses. B. Halžová
Pozn.: Rozhovor je na CD. Pre obmedzenosť priestoru v ZL,
uvádzame z neho len skrátený výťah.

Chrobák v hlave
„Keď jedna chudobná žena z hojnosti svojho srdca
vyriekla niekoľko neumelých slov, bol snáď v srdciach všetkých, ktorí načúvali, zažatý plameň, šíriaci sa ako oheň na
strništi. Keď sa Bohu zaľúbi konať svoje dielo, nezáleží na
tom, aký slávny alebo úbohý je jeho nástroj.“
3.1.1761 John Wesley
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John Wesley 1703 – 1791
Je jedna z najvýraznejších osobností prebudeneckého
hnutia v Anglicku 18. storočia. Ako 15. dieťa chudobnej rodiny farára Anglikánskej cirkvi vlastným úsilím získal najvyššie univerzitné vzdelanie a bol predurčený na dráhu profesora
filozofie
a teológie
na
univerzite
v Oxforde.
V poplatnosti anglikánskej zbožnosti hovorí o láske k Bohu
a nie o Božej láske. V oxfordskom období berie Bibliu veľmi
vážne ako rozhodujúcu a poslednú autoritu života, rozumie jej však len ako zákonu
v zmysle príkazu na mravný život.
Na misijnej ceste do Georgie
v USA sa stretne s misionármi
obnovenej
Jednoty
bratskej
z Ochranova, ktorí mu vydávajú
svedectvo o spasiteľnej viere.
Až po osobnom neúspechu v Georgii došlo v jeho živote k radikálnemu obratu dňa
11.6.1738 pri kázni v Oxforde na
tému Ef.2:8 „Milosťou spasení ste
skrze vieru“. Od toho dňa až do
konca života s plným nasadením
v čase i nečase, navzdory prenasledovavaniam zažal pochodeň prebudenia v Anglicku v rozsahu dovtedy nebývalom a stal sa zakladateľom metodistického
hnutia.
Jeho teológia sa označuje za teológiu Ducha Svätého.
Zdôrazňuje prítomnú Božiu moc, ktorá sa prejavuje viditeľne na živote človeka. Keď domýšľa dôsledky tejto Božej
moci, dochádza k dôrazu na kresťanskú dokonalosť, ktorú
nechápe ako ľudskú vlastnosť, ale ako dôsledok Božieho
diela v človeku.
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Chrobá-

ky v hlave

„Vyškrtol
som
z členstva
každého,
kto
žil
ľahkomyseľne a kto úmyselne a tvrdošijne bránil schádzať
sa týždenne s bratmi.“
1.10.1748
„Bol som prekvapený, že po toľkých kázaniach som
našiel tak málo ovocia. Tento prekliaty mor sporov temer
zničil všetko zasiate semeno. A to prázdne hašterenie nazývajú „zápasom o vieru“. Bojím sa, že celá viera týchto úbožiakov spočíva len v ich názoroch.“
8.7.1753
„Uvažoval som, prečo mnohí, ktorí kedysi boli plní
lásky, sú teraz slabí a zomdlení. Všetko je jasné. Nemenné
Božie pravidlo znie: „Od nemajúceho potom i to, čo má bude vzaté“. Preto je nemožné, aby niekto zachoval, čo obdržal, ak to nerozmnožil.“
31.1.1765
„Mystik, ktorý popiera spasenie z viery môže snáď
byť spasený – čo potom zostane zo základného článku reformovanej cirkvi? Bez bombastických fráz prosto: Kto sa
bojí Boha a činí spravodlivosť, je mu príjemný!“
1.12.1767
„Ľudia v Cantezbury boli tak často karhaní, že sú
mŕtvi a chladní, že nakoniec stratili odvahu a stali sa chladnými ako kameň. Aká chúlostivá vec je napomínanie! Je k
nemu treba viac než ľudskú múdrosť.“
1.12.1768
John Wesley

10

Zborové listy 3 / 2008

Pozdrav jubilujúcemu bratovi kazateľovi
Pruh poľa preoral, a to je jeho múdrosť,
stratený refrén našej prerušenej drámy;
len on ju dohrá z nás, len on z nás ukloní sa,
skromne a slávnostne jak steblá nad zrnami.
Národy klesli v prach a ríše zrútili sa,
on, ako podmaniteľ, nad brázdami chodí,
po hrsti seje hrsť, a to je jeho múdrosť,
že semä zasiate zas vzklíči do úrody.
Laco Novomeský: Slovenská jar
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Pre deti
Čučoriedky pre všetkých
Majka Rohárovie sa práve vrátila z lesa, kde objavila
veľké množstvo šťavnatých čučoriedok. Nemala ale so sebou džbánok, preto nedoniesla domov ani jednu. Plán však už
mala pripravený. Zajtra zoberie džbán a pôjde po čučoriedky. Všetky budú jej. Nepovie o svojom vzácnom objave svojej priateľke Elenke a priateľovi Miškovi. Nech si idú hľadať inde. Toto nálezisko patrí len a len jej. Ale čo to? Kdesi
vo vnútri počuje tichý hlások. Majka, Pán Ježiš tie čučoriedky nechal vyrásť len pre teba? Prečo si sebecká? Ako
máš rada svojho blížneho? Majka sa zamyslela. Mamka mi
často hovorila, aby som dopriala aj iným. S tým, čo mám,
aby som sa s nimi podelila. Len vtedy budem šťastná.
Náhle vyskočila a išla k telefónu. Zvíťazilo v nej rozhodnutie podeliť sa s priateľmi o skvelé nálezisko sladkých
lesných plodov. A tak sa ešte v ten deň všetci traja svorne
ponáhľali so lesa. Usilovne zbierali a čoskoro mali svoje
džbánky plné sladučkej dobroty.
Tie sú nádherné! Upečiem vám výborné čučoriedkové
koláče, povedala natešene Majkina mama, keď sa dcérka
objavila s plným džbánkom čučoriedok. Vtom zazvonil telefón. Elenka pozýva Majku na palacinky s čučoriedkovou penou, ktoré robí jej mamička. Pribehol Miško a hovorí: „Moja
mamka robí parené buchty s čučoriedkami a kázala mi, aby
som vás všetkých pozval k nám.“
12
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Aj moja mamka povedala, že
máte prísť s Elenkou na čučoriedkový koláč – radostne volala Majka.
A zajtra pôjdeme na čučoriedky
opäť, hovorili deti.
Večer si Majka sadla do svojej izbičky a zamyslela sa. Keby
som bola sebecká a nechala si čučoriedky len pre seba, nemala by
som dnes ani palacinky, ani parené buchty. No najviac ma
teší, že som lesnými plodmi dokázala urobiť radosť aj iným.
Milé deti, budeme tak robiť aj my? Budeme dávať,
alebo len dostávať? Pamätajme, kto nečaká, ale s láskou
dáva, bude raz štedro odmenený.

Dávajte a bude vám dané.
Lukáš 6:38

Dostal som od Pána lásky veľa.
Nezaslúžil som ju, je to dar z neba.
Chcem ju tiež rozdávať.
Nie dnes, nie zajtra, ale stále,
lebo chcem žiť Pane k Tvojej chvále.
Teta Barborka
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Staršovstvo informuje
Br. Daniel Kušnierik s manželkou prestúpili z Prešova do
nášho zboru.
Brat kazateľ sa zúčastnil konferencie kazateľov CB v Milovách.
Staršovstvo sa dohodlo so ses. V. Oravcovou na dočasnom
používaní jej súkromného počítača na vedenie zborového
účtovníctva výmenou za príspevok na jeho kúpu.
Br. E. Mittelmann informoval staršovstvo, že požiadal RCB
o zaradenie do vikariátnej služby.
Mládežnícke stretnutia sa pokusne presúvajú na piatok
17:00.
Staršovstvo rozhodlo, že pre zborové potreby bude odoberať časopis Dialóg.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 24.3.2008 na redakčnej rade.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halža, Ľ. Straka, I. Žežula, M. Bielik, J. Kutlíková.
Web: http://www.cb.sk
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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:
malá besiedka: od 10.25 do 11.00 hod.
veľká besiedka: od 9:30 do 10:00 hod.
Besiedka – nácvik spevu: v nedeľu od 11.00 do 11.20 hod.

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
Jubilanti: P. Halža
L. Madzinová
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za požehnanie na spoločných stretnutiach zboru
Za výročnú členskú schôdzu
Za jednotlivé zložky práce
Za chorých
Za rodiny, deti a mládež
Za duchovnú jednotu a posvätenie
Za svedecký život
Za misiu
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Program na mesiac marec
1.

So

17.00 Zborová biblická škola
9. 30 Modlitby / Ľ. Straka /; Bohoslužba /kaz. Halža
18.00. Modlitby

2.

Ne

4.
5.
6.
7.

Ut
St
Št
Pi

9.

Ne

11.
12.
13.
14.
15.

Ut
St
Št
Pi
So

16.

Ne

19.

St

20.

Št

21.

Pi

23.

Ne

24.

Po

25.

St

27.

Št

18. 00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/

28.

Pi

16. 00 Náboženstvo; 17. 00 Dorast

29.

So

30.

Ne

31.

Po

17.00 Zborová biblická škola
9. 30 Modlitby /F. Kaleja /; Bohoslužba /br. M. Bielik /
Stretnutie v skupinách
17.00 Staršovstvo

18. 00 Biblická hodina /kaz. P.Halža/
17.00 Staršovstvo
9. 30 Modlitby /M. Liška/; Bohoslužba /br. taj. Š Markuš/,
Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Pána/;
16. 00 Stretnutie rodín
9.00 Stretnutie kazateľov vsl. zborov CB v Košiciach
18. 00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
16. 00 Náboženstvo; 17. 00 Mládež, dorast
17.00 Zborová biblická škola
9. 30 Modlitby /E. Mittelman /; Bohoslužba P. Halža/;
15. 00 Výročná členská schôdza

18.00 Stretnutie zboru pri slávení Pamiatky na smrť Pánovu
15.15 Veľkopiatočné zastavenie zboru
9.30 Modlitby /Ľ.Straka/; Bohoslužba na Veľkonočnú nedeľu
/kaz. Halža/;
Veľkonočný pondelok

Zmena programu vyhradená.
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