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Slovo na tento mesiac
Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám
všetko, čo som vám hovoril.
Ján 14,26
V mesiaci máj si pripomíname historickú udalosť zoslania Ducha
Svätého na Letnice. Tým sa naplnili Bohom dané zasľúbenia v Starom
zákone. Zrodila sa Cirkev Kristova, ktorá sa tak stala chrámom Ducha
Svätého. Ním Kristus buduje vedie a chráni svojich vykúpených ako spoločenstvo znovuzrodených z Ducha Svätého.
Jedna z podstatných úloh a poslania Ducha Svätého je vyučovanie a pripomínanie toho, čo učil a zvestoval Ježiš, ako uvádza náš text.
Je to Božia milosť, že nie sme sami, ale že máme učiteľa, ktorý nám odkrýva bohatstvo vykúpenia skrze kríž Kristov. Bez neho by sme nemohli
preniknúť k zmyslu a významu kríža Kristovho. Nielen to, ale by sme
nemali silu k novému životu víťazstva nad hriechom. Správne uskutočniť
dielo spásy môžeme len pod pôsobením a vyučovaním Ducha Svätého.
Pýtame sa, ako to robil a robí?. Na Letnice Ho prijali zhromaždení okolo
apoštolov (Sk 2). Apoštolovia zvestovali Krista ukrižovaného tak, ako im
dával Duch Svätý. Apoštolskú zvesť a vyučovanie máme uložené v Novom zákone. Pod vedením Ducha písali, čo im On pripomínal. Dnes pre
nás pôsobenie Ducha Svätého je spojené už s napísaným slovom v Biblii.
Slovo Písma má byť vykladané a vyučované v Duchu Svätom učiteľmi
a pastiermi, ktorých Pán dáva Cirkvi. Zároveň Duch Svätý toto slovo
ozrejmuje v srdci každého veriaceho.
Tým podstatným v našom živote viery je to, aké miesto má Božie
slovo v našom srdci, v našich vzťahoch, v zbore a v rodine. Nakoľko sa
ním zaoberáme, modlíme sa o porozumenie, aby sme v ňom nehľadali
svoje vlastné veci, ale mohli počuť slovo s autoritou Pána, ako by On
sám s nami hovoril a svietil na cestu. Potrebujeme radcu a Tešiteľa do
našich bojov a problematiky života, aby On nám radil a nás tešil cez Božie slovo v Duchu Svätom. Ak nemáme záujem a túžbu po Božom slove
a vyučovaní, tak nemôžeme prežívať potešenie a radu v Duchu Svätom.
Dajme sa prebudiť k hladu po Božom slove, a tak prežijeme obnovenie
a pravú radosť v Duchu Svätom z obdarovania milosťou.
Váš brat kazateľ
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Aprílové postrehy


Nedeľa 13.4.2008. Motto modlitieb v réžii
Ivana Žežulu:
„Ak máme spoločenstvo s Bohom, chodíme vo
svetle a máme spoločenstvo s bratmi vo viere.“

Popoludnie
Na pozvanie brata kazateľa sme mali unikátne stretnutie s rabínom židovskej komunity,
pánom Jossi Steinerom. Téma jeho prednášky bola: 1. sviatok Tóry – PESACH. Naša
modlitebňa bola poloprázdna.
Z diskusie a odpovedí na naše otázky
pánom rabínom vyplynula hlboká skepsa o prognóze vývoja židovstva na Slovensku. V súčasnosti
sú už len dve živé synagógy – v Bratislave a v Košiciach. Prognóza ich
existencie nepresahuje 10 rokov trvania.
Vzťah Slovenska k vlastnému zahanbujúcemu európskemu primátu v podpore holokaustu, tendenčný výklad historika pána Ďuricu
o zásluhách prvého Slovenského štátu, panychída za Dr. Tisa, slúžená v
Modrom kostolíku arcibiskupom mons. Sokolom v apríli v Bratislave nedávajú židovstvu na Slovensku predpoklady na optimizmus.
„Že máte Vy, reformovaní, iný názor? - ale akú máte váhu, aby ste
ovplyvnili verejnú mienku na Slovensku?“
Zánikom duchovného spoločenstva dvoch synagóg sotva zanikne
mohutný vklad židovstva do sekulárnej kultúry, i agresívny nástup izraelského podnikateľského potenciálu aj u nás, v Košiciach. A že kresťania
pochovávajú svojho „staršieho“ brata vo viere, to predsa pre novozákonníkov nie je až taká veľká škoda. Žiaľ ale, šanca pre kresťanstvo v pláne
spasenia je len v neprerušenom dialógu Starého zákona – TÓRY a Nového zákona. Dialóg s mŕtvym židovstvom bude len panychídou a kresťanstvo bez svojich starozákonných koreňov v postmodernej dobe môže
prísť o svojho prísneho, ale spravodlivého Boha - Otca a dosadí si tolerantného odpúšťajúceho postmoderného bála.
Je preto, myslím si, veľká škoda, že pravidelné stretnutie rodín
nebolo preložené na iný termín. Nevyužili sme takto ponuku pána rabína
– staršieho brata vo viere, ktorý sa vrátil na Slovensko napriek tomu, že
tu počas Slovenského štátu prišiel o svoju rodinu.
Pre tých, ktorí sa nechcú poučiť z vlastnej smutnej histórie, sa
história môže zopakovať aj vďaka našej ľahostajnosti.
Chodíme ako zbor CB vo svetle a chceme mať spoločenstvo s
bratmi vo viere?

Brat M. Motýľ
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Keď chýbajú slová!
Zomrela nám maminka! Pán ju povolal vo chvíli, keď lekári už
plánovali ďalšiu liečbu, lebo jej vysilené telo nevládalo odolať útokom
nemoci po dlhých kómatických 2 týždňoch. Dýchanie a všetky telesné
funkcie prebiehali spontánne, krvný obraz bol v norme, stav sa stabilizoval a nastalo mierne zlepšenie. Všetci vám hovoria, že sa máte pripraviť,
viete, že stav je viac ako vážny, ale nádej je do posledku prítomná. Myslím, že naša drahá maminka bola už dávno pripravená v duši na stretnutie so svojím Spasiteľom. Bola trpezlivá a pokojná. To len rodina a hlavne
ja som nebola pripravená. Asi je samozrejmé, že vás takáto správa veľmi
zabolí. Ste vtiahnutý do kolotoča udalostí a povinností, ktoré sú neodkladné a rútenie sa len cestami oprávneného smútku vám nie je dopriate. Až potom, keď je po všetkom. Aj mne sa stále živo vracia mnoho
podrobností z prežitého pred, ale aj po odchode drahej blízkej. Dnes
mám vzácnu príležitosť vydať krátke svedectvo o prežitom, veľmi vypätom čase.
Ošetrovanie mojich dvoch rodičov, upútaných na lôžko, vyžadovalo intenzívnu starostlivosť. To, že sa to darilo u maminky 18 mesiacov
a súbežne s ňou 1 rok aj u môjho otca, ktorému Pán ešte stále dáva
milosť života, je vysvedčením, že keď prosíte, Pán dá výnimočnú schopnosť a zdravie. Stačí vaša úprimná vôľa a prosba, a dostane sa vám.
Áno, stojí to niečo námahy. Ale Pán vám pošle k ruke aj bratov a sestry.
Neostávate sami. Cez osobnú obetavosť a lásku, prostredníctvom niektorých rodín z nášho zboru, chcem svedčiť, že v každú dennú a nočnú hodinu bolo v prípade potreby dosť ochotných. Každá moja prosba o pomoc
bola vypočutá a vrchovate naplnená. Ochotne a s láskou, a často aj viac
ako som prosila. Nemôžem zabudnúť na krátke stíšenie u lôžka nemocnej
v nemocnici, keď brat kazateľ tichučko, aby nerušil nemocnú za paravánom, vyslovoval úprimnú modlitbu. Na druhý deň ma staršia pani ležiaca
vedľa oslovila s prosbou, či by aj k nej neprišiel pán farár sa pomodliť!
Koľko modlitieb za nás bolo zo srdca vyrieknutých asi vie len sám Pán!
Čas úmrtia v rodine bol zvláštnym časom. Ešte mi nevypadli ani
prvé slzy a už som volala o pomoc brata kazateľa a brata Eugena. Oni aj
iní ma od tej chvíle viedli v mojom zármutku a vnútornom zmätku,
a cítila som pevnú oporu po mojom boku. Aké je vzácne, keď viete, že
nie ste sám, keď sa ťažko viete plne sústrediť a niekto nezištne stráži beh
udalostí. Dopĺňa a radí. Keď chýbajú slová, ako oznámiť otcovi, ktorý
vám visí na ústach a očakáva správu, smutnú zvesť o rozlúčení tu na
zemi. Vtedy vás zastúpi brat kazateľ a blízky brat, aby zmiernili, to čo je
po 62 rokoch spoločnej životnej púte také ťažké precítiť, citlivo, s odkazom na obeť a vykúpenie Božieho Syna jeho verných zosnulých.
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Pohrebné rozlúčenie bolo síce, vzhľadom na zdravotný stav zosnulej, predvídavo predjednané, ale skutočnosť sa javila inak. Najprv sa
zdalo, že naša modlitebňa je primalá, nevhodná, že máme veľa schodov
do suterénu, že spevákov je len pár a nemá kto spievať atď. Všetko akoby bolo proti konaniu rozlúčky v našej modlitebni. Kto ste boli, bratia
a sestry, myslím, že potvrdíte, že rozlúčka u nás v zbore bola nakoniec
nanajvýš dôstojná a po organizačnej stránke nebolo zaváhania. Po skončení nastalo také veľké ticho, že sa nik z prítomných dlhú chvíľu ani nezodvihol. Akoby ešte doznievalo to radostné zvestovanie o nádeji na
večný život pre jeho verných. Tentoraz zvestované s naliehavou dôstojnosťou nad majestátom tajomstva pozemského života a smrti v tele,
ktorého zvrchovaným Pánom je náš Hospodin, cez prizmu kríža Pána
Ježiša Krista.
Musím sa priznať, že aj môj posledný pohľad na drahú bytosť bol
ľahší o to, že ju zakrývali moji drahí bratia, moji vlastní. Že zármutok
miernili nádejou na večnosť zo srdca recitované, či skôr modlené verše
Hanky Žežulovej st. Že duše ochotných k počúvaniu boli naplnené radostnou zvesťou zvlášť citlivo vyspievaných a precítených duchovných
piesní.
Pripúšťam, že ako blízka osoba som bola napnutá na vysokej citovej frekvencii, a preto možno nie dosť objektívne viem posudzovať. Ale
pohrebná rozlúčka bola aj príležitosťou, aby našu modlitebňu navštívili aj
príbuzní, známi a susedia, ktorí by inak do našej modlitebne nevstúpili.
U niektorých to mohlo vzbudzovať aj zvedavosť, ako si budeme počínať
a čo sme to za cirkev. Dnes, po mnohých ohlasoch uznania, ma napĺňa aj
určitá hrdosť a vďačnosť za náš zbor, jeho vedenie a všetkých, ktorí sa
zúčastnili, prosili Pána o zdarný priebeh a mnoho pomáhali. Keď sa ozývajú hlasy, ako evanjelizovať a prezentovať sa navonok, myslím, že toto
bola vzácna príležitosť, ktorá neostala premárnená. Možno sa u niekoho
aj prelomili bariéry
predsudkov.
Dokonca aj občerstvenie
v našich
priestoroch bolo vnímané blízkou rodinou
ako veľmi príjemné,
v útulnom
prostredí.
Trochu to bolo ako
o tých
chlebíkoch
a rybách. Naše sestry
v anonymite
priniesli
z lásky toľko dobrôt,
ktoré vlastnoručne

Zborové listy 5 / 2008

5

pripravili, že im nebolo konca, a naša rodina odchádzala skoro ako zo
svadby s výslužkou. Niektoré moje sesternice a bratranci, ktorí v detstve
sedávali občas v zhromaždení, s obdivom konštatovali a neveriaco krútili
hlavami nad žičlivosťou a spolupatričnosťou, ktorej boli svedkom prostredníctvom našich obetavých bratov a sestier. Nuž treba väčšieho svedectva?
Cez všetku tú vďaku nášmu zboru iste všetci vieme, že to nie
my, ale náš Pán. V týchto dňoch sa mi natíska preto veľmi naliehavo text
žalmu 19 a jeho záver vo verši 13 a 14:
„Lež kto porozumie poblúdeniam? A preto i od tajných ma očisti. Aj od
spupných zdrž svojho služobníka, aby nepanovali nado mnou, vtedy budem dokonalý a očistený od veľkého previnenia“.
S vďakou moji drahí bratia a sestry, za celú rodinu
Danica Klincková

Sobota 19.4.2008,
pohreb sestry Marty Gubekovej
Priznám sa, po oznámení sestry Danice K., že sa rozhodla pre
smútočný obrad v našej modlitebni CB, som si v našich stiesnených
podmienkach nevedel predstaviť jeho organizáciu na proscéniu s kazateľňou, organom, katafalkom a priestorom pre spevácky zbor. Zamyslenie,
preskupenie, ale najmä pochopenie morálneho imperatívu, že naša vzácna sestra vo viere, tichá, skromná – a div sa svete – kedysi vychýrená
speváčka a dirigentka, sa chce rozlúčiť s nami vo svojom duchovnom
domove, nás všetkých zaväzuje, aby sme jej to umožnili. Zosnulá sestra
mala dve obľúbené duchovné piesne z nášho spevníka, ktoré všetci v
prvom hlase poznáme. Aký je rozdiel medzi jednohlasným spevom a
zborovým štvorhlasom, spoznali všetci tí, ktorí boli prítomní. Precítený
prednes básne v podaní sestry Aničky Žežulovej a hlboké slová na rozlúčku z úst brata kazateľa vytvorili neopakovateľnú atmosféru evanjelizačnej slávnosti, tak rozdielnej voči klasickým smútočným obradom.
Vďaka všetkým bratom a sestrám v službe, áno, i sestrám v kuchyni,
dopadol celý obrad s účasťou hádam 60 externých hostí veľmi priaznivo.
Náš zbor CB sa prezentoval na vysokej úrovni v očiach hostí i v očiach
príliš málo zastúpených zborových členov. Áno, naozaj máme na to a
nemusíme sa pre našu nepatrnú veľkosť cítiť menejcenní. Lebo dôstojnosť zboru Božích detí nie je závislá na počte, ale kvalite jeho členov.
M. Motýľ
P.S.: Úprimné poďakovanie sestre Ivanke Hajkovej od bratov baptistov,
že vyplnila medzeru spevokolu v alte.
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Endre Ady:
Děkuji, děkuji, děkuji
Z dálky slyším paprsků proud šumivý,
jméno Tvé má v ústech dobrou chuť,
mé oči vidí svaté hřmění,
Bože můj, Bože můj, se mnou buď.
Má duše neklidná to nyní ví:
Tys byl vždycky vším a ve věcech všech,
byls v každém šťastném rozechvění,
v mém každém něžném pohlazení,
v mých pronikavých, smutných pohledech.
Dnes děkuji Ti, žes byl všude,
žes byl v každém kroku životním,
kde oltář byl i kde se stavět bude,
děkuji Ti za lože rozestlané,
děkuji za první slzy slané,
děkuji za matčino srdce slabé,
děkuji Ti za mládí i přítěž vin,
děkuji Ti za víru i pochyb stín,
za polibky i za nemoci.
Děkuji, že nikomu nic nedlužím,
jen Tobě, jenom Tobě, Všemohoucí.
Z dálky slyším paprsků proud šumivý,
jméno Tvé má v ústech dobrou chuť,
mé oči vidí svaté hřmění,
Bože můj, Bože můj, se mnou buď.
Lehko je mé duši, neboť dobře ví:
polibek jsi, radost, žal, i žití -,
a že budeš také smrtí, děkuji Ti.
(preklad: D. Kostsánszky a Z. Svoboda)
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Uznesenia konferencie Cirkvi bratskej na Slovensku,
konanej dňa 26.4.2008 v Michalovciach
I.

Konferencia zvolila sestru Evu Myjavcovú zo zboru Žilina za
tajomníčku pre dorast a mládež.

II.

Konferencia schválila správu tajomníka o činnosti RCB za
rok 2007

III. Konferencia súhlasí s vytvorením účelového účtu na
zhromažďovanie prostriedkov pre kúpu služobného bytu v
zmysle uznesenia č.1 konferencie CB v roku 2005. Keď
nasporené finančné prostriedky dosiahnu hodnotu 40%
ceny bytu, predloží Rada CB konferencii na odsúhlasenie
jeho kúpu. Chýbajúce finančné prostriedky budú zabezpečené hypotekárnym úverom.
IV. Konferencia schválila ordináciu brata Mgr. Juraja Kohúta
mladšieho.
V.

Konferencia schválila správu o hospodárení za rok 2007 a
na návrh revízorov udelila ekonomickému vedeniu RCB
absolutórium.

VI. Konferencia vzala na vedomie vizitačné správy z vizitácií
zborov v Kalinove, Trenčíne a na Starej Turej.
VII. Konferencia schválila rozpočet na rok 2008 a
z neho
vyplývajúci členský príspevok vo výške 870,- Sk na člena.
VIII. Konferencia vzala na vedomie výsledky volieb do Rady CB
na funkčné obdobie od výročnej konferencie v roku 2009 do
výročnej konferencie roku 2013 tak, ako ich uviedla
volebná komisia, t.j.: predseda – Ján Henžel, tajomník Ivan Markuš, členovia – Rastislav Betina,
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Daniel Jurčo,
Prištiak.

Tibor

Máhrik,

Miroslav

Moravský,

Peter

IX. Konferencia vzala na vedomie predsednícku správu.
X.

Konferencia otvorila rozpravu o
návrhu uznesenia
konferencie podaného staršovstvom zboru CB v Bratislave,
ktorý znel: Konferencia anuluje rozhodnutie Rady CB o
dočasnom odňatí ordinácie tým kazateľom, u ktorých toto
rozhodnutie bolo urobené z iných ako kázeňských dôvodov.
Konferencia zároveň ukladá Rade CB iniciovať zmenu
poriadku Cirkvi bratskej, prípadne ústavy Cirkvi bratskej
tak, aby jasnejšie definovali pojmy „ordinácia“ a
„inštalácia“, a tiež podmienky odňatia a navrátenia
ordinácie.
Tento návrh uznesenia nebol konferenciou schválený.

XI. Konferencia berie na vedomie potrebu vytvorenia nového
spevníka CB a poveruje Odbor pre duchovnú hudbu a spev,
aby pripravil koncepciu práce na ňom a profil pracovnej
skupiny, ktorá spevník vytvorí.

Návrhová komisia:
Pavol Halža
František Haník
Miroslav Moravský

V Michalovciach , 26.apríla 2008
Váš brat kazateľ
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Staršovstvo informuje
V Michalovciach sa uskutočnila Výročná konferencia CB.
Nová Rada CB, ktorá sa ujme činnosti v r. 2009, bude pracovať v zložení:
o
predseda: Ján Henžel
o
tajomník: Ivan Markuš
o
členovia: Rastislav Betina, Daniel Jurčo, Tibor
Máhrik, Miroslav Moravský, Peter Prištiak.
Uskutočnil sa rozhovor staršovstva s br. Ervínom Mittelmannom ohľadom jeho žiadosti o vikariátnu službu.
Rada CB v reakcii na list staršovstva berie na vedomie situáciu vo Vítkovciach a prípadné vytvorenie stanice považuje za kompetenciu nášho zboru.
Staršovstvo schválilo ses. Hanu Žežulovú za členku mládežníckeho teamu.
Staršovstvo sa dohodlo o používaní modlitby Pánovej pri
slávení Večere Pánovej.
Staršovstvo pripomienkovalo zmluvu o spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou pri prácach na Bardejovskej ulici.
Staršovstvo schválilo zrušenie dolárového účtu. Prostriedky budú prevedené na inú menu v závislosti od prieskumu
trhu.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 26.5.2008 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

10

Zborové listy 5 / 2008

Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik chvál: v nedeľu o 8.30 hod. v modlitebni
Modlitebná chvíľa: v nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
Program pre deti je každú nedeľu:
besiedka: od 10.15 do 11.00 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
Pre projekt Bardejovská môžete finančne prispieť na účet: 4350129742/3100.
„...pretože mám záľubu v dome svojho Boha, ..., dal som i nad to
pre dom svojho Boha, nad všetko to, čo som pripravil pre dom svätyne,...
A kto je ešte ochotný naplniť svoju ruku dnes pre Hospodina?“
1Par 29,3-5

Jubilanti: Kušnír Viliam, Kačová Mária
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za programy v mesiaci
Za chorých
Za duchovnú jednotu
Za svedecký život viery
Za záchranu a duchovnú pomoc našim blížnym
a potrebným
Za misiu vnútornú aj zahraničnú
Za rodiny a deti

Zborové listy 5 / 2008

11

Program na mesiac máj
1.
2.
3.

Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi 17.00 Mládež
So
9.30 Modlitby /M. Jaško/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
4. Ne Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Pána
18.00 Modlitby
5. Po
7. St 17.00 Zborová biblická škola
8. Št 18.00 Biblická hodina /P. Halža/
16.00 Náboženstvo
9. Pi
17.00 Mládež
10. So
11. Ne
12.
13.
15.
16.
17.

Po
Ut
Št
Pi
So

18. Ne

9.30 Modlitby /M. Havrila/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
15.30 Stretnutie rodín.
17.00 Staršovstvo
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/.
17.00 Mládež
17.00 Zborová biblická škola

9.30 Modlitby /M. Liška/; 10.00 /kaz. D. Smolník BJB/
17.00 Biblická hod. v Michaľanoch

19. Po
20. Ut
22. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
16.00 Náboženstvo
23. Pi
17.00 Mládež
9.30 Modlitby /Ľ. Straka/;10.00 Bohoslužba /kaz. Halža/
25. Ne
Stretnutie v skupinách
29. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
30. Pi 17.00 Mládež
31. So 17.00 Zborová biblická škola
Zmena programu vyhradená.
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