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6 Zbor v Košiciach
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A Boh tak miloval svet...
Voľnosť pre mňa
Poézia
Aká je vlastne táto doba?

Slovo na tento mesiac
A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví,
rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
1 Korintským 15:58
Ľahko sa povie, buďte pevní a neklátiví, keď sme vo víre búrok
ţivota. Či uţ v rovine emocionálnej alebo duchovnej. Ťaţšie sa tento
nárok Boţieho slova uskutočňuje. Aj v korintskom zbore boli mnohí zmietaní náladovosťou ako deti, trieštili sa na skupiny podľa ľudí a väzieb na
nich –Pavlov, Apolov, Petrov. Neriešili morálne poklesky jednotlivcov,
mali nejasnosť v duchovných daroch a poriadku pri bohosluţbe. A predsa
apoštol Pavol na záver svojho listu, keď im uţ bol poskytol dostatok svetla, dáva túto výzvu: “Buďte pevní a neklátiví.“ A nielen to, ale aj rozširujte, rozhojňujte sa a rastite v práci Pánovej. Myslím si, ţe táto výzva patrí
len tým a je účinná pri tých, ktorí prijali od apoštola slovo, ako slovo
Kristovo .Vyzýva ich, aby sa dostali na pevný základ, na pôdu pravdy
Kristovho evanjelia. Nejde o to, aby túto pravdu poznali, s ňou sa stotoţnili a ju vlastnili, ale aby sa vierou na nej postavili a uvádzali ju do praxe
ţivota tým, ţe sa jej podriadia. Isté je, ţe vo vypätí sluţby môţeme preţiť, ţe naša práca je márna a nemá výsledky. Záleţí to však na meradlách, akými prácu hodnotíme, či viditeľnými alebo duchovnými. V kaţdom
prípade Pavol potešuje tým, keď povzbudzuje, ţe ten, kto pracuje
v mene Pánovom, v záujme Jeho slávy a cti, nemusí sa obzerať hneď po
výsledkoch. Je Pavlom uisťovaný, ţe práca v mene Boţom nie je márna.
Musíme si však uvedomiť, ţe ak pracujeme vo vlastnom mene, v záujme
ctiţiadosti, v záujme sebarealizácie, sme naozaj odkázaní len na zjavné
hodnotenie svojej práce, čo nie je nič iné ako hľadanie vlastnej slávy
a uznania od ľudí. Pevný a neklátivý je ten človek, ktorý stojí vierou na
pravde Boţieho slove a pracuje v záujme Krista.
Sám poznám dôverne tieto stavy, pocity márnej práce ,milí bratia
a sestry ,aj v našom zbore. Vţdy sa však musím nechať preţiariť svetlom
Boţieho slova, ktoré odhaľuje moje myslenie, ľudsky pokrivené, aby som
to priznával aj vyznával a nechal sa naplňovať duchom Písma a myslením
Krista. Moţno ţe máte aj vy sami podobné skúsenosti. Preto prijmime
výzvu z Boţieho slova, nech svetlo pravdy evanjelia odhaľuje naše pokrivenosti, aby sme ich priznávali a vyznávali pred Pánom, ktorý je verný,
aby nás očistil a On sám aby nás upevnil a rozhojnil.
Váš brat kazateľ

2

Zborové listy 6 / 2008

Majster Ján Hus a my
„Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do
smrti; neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti
duše a konečně od smrti věčné.“
Budúci mesiac – 6.7. – si budeme pripomínať uţ 593. výročie upálenia Majstra Jána Husa. Výrok citovaný v záhlaví je asi
najznámejší Husov výrok, ktorý – aspoň v skrátenej forme – poznajú aj mnohí takí, ktorí od Husa nikdy nič nečítali a o jeho ţivote majú iba veľmi hmlistú predstavu. Protestantské cirkvi na našom území sa cítia byť do značnej miery Husovými pokračovateľmi, rozvíjajúcimi jeho duchovný odkaz. Je to naozaj pravda aj
dnes? A v čom je vlastne jeho odkaz aj po toľkých rokoch tak
inšpirujúci?
Predovšetkým treba povedať, ţe pravdou bola pre Husa
„pravda Páně“. Boţie slovo a evanjelium bolo to rozhodujúce
v jeho ţivote, norma, ktorej sa nič nemohlo rovnať. Ani koncil či
pápeţ. Nebolo to tak ale vţdy. Sám vyznáva, ţe pôvodne sa stal
kňazom preto, „abych měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen“. Boţie slovo sa však dotklo jeho srdca a uchvátilo ho tak, ţe
nakoniec za poznanú pravdu poloţil svoj ţivot. Mal jednoduchú
moţnosť, ako sa zachrániť, ale neurobil to, aby nepotupil Boţiu
pravdu. „Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem
a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení
a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!“ Tvárou v tvár smrti
hovorí: „Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života.“ Kieţby sme aj
my mali takúto hlbokú dôveru v Boha a jeho slovo a boli takto
ochotní ho do dôsledkov uplatňovať v našich ţivotoch! Tu je zdroj
Husovej autority. A zároveň zdroj straty radosti mnohých kresťanov, ktorí sú poviazaní mnohými strachmi. Kompromisy však ešte
nikoho radosťou nenaplnili. Ţi Boţie slovo, nestrachuj sa straty
dočasného a získaš večné!
Husove výroky a boj za poznanú pravdu však mnohí chápu
veľmi subjektivisticky. Ako keby vlastné poznanie nadradil celej
cirkvi, všetkým autoritám. „Nemá býti věřeno v církev, poněvadž
není církev Bohem. Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.“
Preto sa neskôr husitské hnutie začalo rýchlo štiepiť do mnohých
smerov, skupín i siekt, z ktorých kaţdá mala „svoju“ pravdu.
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Totiţ svoje poznanie, z ktorého nechcela ustúpiť. Boj za pravdu sa
postupne nebadane premenil na boj za seba samých a svoje záujmy – a to bol začiatok konca. Hus sám to ale takto nestaval.
Bol si vedomý svojej omylnosti a stále vyzýval protivníkov
k dialógu, v ktorom bol ochotný dať sa presvedčiť. „Od začátku
svého studia jsem si učinil zásadu, že kdekoli poznám mínění
správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a
radostně přijmu názor, odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je
zcela nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“ Aj na koncile, kde
bol odsúdený, vyzýval k takému dialógu – odmietal sa podrobiť
iba nadutému vedomiu moci. Vedenie dialógu, ba i polemiky, kde
obom stranám ide o lepšie poznanie pravdy a nie o znemoţnenie
druhého, kde sa nesúhlas a kritika neberie ako osobný útok, to je
výzva, ktorá znie cez stáročia.
Pravda nebola Husovi zdrojom napätia a bojov, ale zdrojom mieru, ktorý spôsobí v srdci človeka. Hovoril, ţe kaţdý človek
potrebuje trojaký mier, trojaké zmierenie: zmierenie s Bohom,
zmierenie so sebou samým a zmierenie s blíţnym. Základom
všetkého je zmierenie s Bohom: „Má takový dosah, že bez něho
je každý jiný mír nemyslitelný.“ Podstatou zmierenia so sebou
samým je „podřazenost těla vůči duši, protože tělo má duši sloužit“. Ide teda o vládu Boţieho Ducha nad nami, našimi povahami,
našimi túţbami i strachmi. Tretie zmierenie, zmierenie s blíţnym,
sa potom „projevuje bratrským milováním, a tedy předpokládá
víru a naději. Vycházejíce z víry musíme zajisté věřit, že obecenství svatých zmocňuje každého vyvoleného dobrého křesťana k
tomu, aby sloužil k prospěchu kohokoli, jako zase zločinný člověk
škodí zde na světě každému křesťanu, jakkoli vzdálenému.“ Boţia
pravda teda buduje spoločenstvo cirkvi, musí nás viesť v ústrety
k našim bratom a sestrám.
Záverom: Hus by iste nebol rád, keby sme sa jeho dovolávali ako nejakej obzvláštnej autority. Tou musí zostať Písmo. Ale
jeho príkladom, ako aj iných svedkov Kristových, sa smieme inšpirovať. Nech teda Boţie slovo a ním spôsobený trojaký mier
napĺňa naše srdcia!
Ivan Ţeţula

4

Zborové listy 6 / 2008

Chrobák v hlave
Bůh řešil spasení člověka křížem a dělá kříž přes každé jiné
řešení.
Hvězdičky 1945

“A Boh tak miloval svet...“ Ján 3,16
Ţivot je láska. Bez lásky všetko ţivé chradne a hynie. Ak
Boh je láska, je dosť miesta pre radostnú tvorivosť, krásu, poznanie dobrého, kde srdce a cit neprotirečí, ale intuitívne našepkáva
rozumu, racionalita a emocionalita sú v harmónii a dotvárajú
a rozvíjajú Boţie dielo stvorenia.
Kde začína erózia tohto Boţieho zámeru? - „A budete ako
bohovia.“ Ak „Ja“ sa stáva dôleţitejšie ako „Ty“, pre Boha neostáva veľa miesta. Hriech vytláča všetko Boţie a potreba mať
a ovládať v človeku, spúšťa mechanizmus apokalypsy bez šance
pre ţivot biologický i večný. Totiţ ak človek je zaťaţený hriechom
dedičným, teologicky formulovaným kľúčovou tézou Kalvinovej
reformácie o predestinácii človeka, ktorý sa rodí hriešny
a nijakým sebazdokonaľovaním sa z hriechu nemôţe vymaniť.
Nezmieriteľné sú stanoviská humanistickej viery v dobro
v človeku a kategorické deklasovanie genetického základu človečiny ako hriešnej substancie, ktorú treba krotiť, väzniť zákonmi
a prikázaniami obmedziť, vytesniť zo ţivota radosť, krásu a lásku
k ţivotu nahradiť imaginármou láskou k Bohu. Je vôbec moţné
milovať tvorcu ţivota bez úcty a lásky k jeho dielu ţivota?
Ktorá cirkev zo všetkých denominácií vystihne posolstvo
Boţieho Syna v jeho plnosti človečiny i schopnosti vidieť do špiku
kostí toho najposlednejšieho znevaţovaného človeka a prebudiť
a oceniť to, čo bez úcty a dôvery v boţskú podstatu ľudská duša
zahynie!? Koľkí z nás kresťanov, teda nasledovníkov Krista, sme
schopní napodobniť svojho Pána a vzdať úctu odpísanému človeku
– Zlez dole, Zacheus, dnes chcem večerať v tvojom dome!“ Evanjelium a ţivot večný sú predestinované – len pre Boţích vyslancov
a tí ostatní sa nás netýkajú. V záujme pravej viery nielen katolícka inkvizícia, ale ţiaľ, aj reformovaní, nositelia ideológií a teológií
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vešali, upaľovali, stínali a topili svojich duchovných odporcov.
Obetí bolo toľko, ţe snáď aj prevýšia počet obetí holokaustu zloducha Hitlera. V čase ţivota Jána Kalvina v teokratickom mestskom štáte Ţeneve si dovolil jediný vzdelanec za cenu ohrozenia
ţivota v pojednaní „O heretikoch“ napísať, ţe vraţda človeka sa
nedá ospravedlniť ţiadnou ideou, totiţ keď ide o teologický spor
na kresťanskej pôde. Jeho meno – Sebastian Castello /15151563/ bolo zabudnuté na storočie, kým myšlienka tolerancie vyslovená dávno pred Bartolomejskou nocou a náboţenskými vojnami v Európe zakotvila spolu s poţiadavkou slobody svedomia
v otázke vierovyznania aj v evanjelických kruhoch. Nuţ bratia vo
viere – „Kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom.“
Post scriptum
Veľmi sa teším, ţe sestry prejavujú záujem na poľudštení bieleho
„tunela“ našej modlitebne potvrdzujú, ţe teplo duchovného domova je potrebné vyjadriť farbou stien a revíziou čelnej steny.
A keď uţ ide o predestináciu, dovoľujem si z vlastnej ţivotnej
skúsenosti otca a 6-násobného deda prehlásiť, ţe ţivot počatý
v láske sa pri dobrej rodičovskej výchove nezvrhne len tak do
hriechu a sebectva: náš najmladší ročný vnuk Martin s prvými
krokmi sa uţ naučil, ţe dať trošku dedovi je rovnako dobré ako ju
dostať. Takţe sme my rodičia a občania, či bratia vo viere zodpovední za naše deti, ale i za tento svet, ktorý spolu pretvárame
podľa Boţieho plánu.
M. Motýľ
Literatúra: Pavel Hanes: Dejiny kresťanstva /2000/
Štefan Zweig: Svedomie proti násiliu /1936/

Voľnosť pre mňa
Pod takým názvom predáva jeden z telekomunikačných
operátorov svoj program. Veľmi lákavá ponuka s mnoţstvom výhod. Výhody, zľavy, ktoré rozhodne upútajú pozornosť zákazníka.
Aké je to dobré a prečo nevyuţiť takúto ponuku. No opatrný zákazník si poloţí aj inú otázku. Nie je za tým nič, čo by mi mohlo
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neskoršie poškodiť či znevýhodniť ma? No ponuka je jednoznačná. Vezmi si program „Voľnosť pre mňa“. Poznáme dnes dobre
tento termín. Voľnosť v pohybe osôb, tovaru či sluţieb. Áno, ma
to výhody. Ale čo je za tým?
No aj program „Voľnosť pre mňa“ má svoje obmedzenia,
má svoje hranice a svoje limity. Pri ich prekročenie zákazník uţ
potom stráca. Tak je to aj v duchovnom ţivote človeka či zboru.
Je moţnosť výberu alebo dokonca prijatia a osvojenia si takého
programu. Tam voľnosť pre mňa aţ tak dobre nechápeme. Ako
keby sme stratili súdnosť alebo nemali dostatok informácií, kde sú
hranice, kde sú limity. Robíme si, čo chceme. Zmýšľame, ako
chceme, hovoríme, ako chceme, chodíme, ako sa nám chce, prichádzame či odchádzame kedy sa nám zachce alebo ako si zmyslíme. To naozaj program „Voľnosť pre mňa“ dovoľuje a umoţňuje?
Ba dokonca doporučuje? Odkiaľ berieme také informácie, ţe neprerobíme, nebudeme poškodení a znevýhodnení? Pravdepodobne
len tak, ţe si zamieňame pojmy. Veď sme slobodní. A to je predsa
v Písme. Ale aspoň trochu by sme mali poznať aj taký uplatňovaný výraz ako napríklad „ Prikázaný sviatok.“ No my ho neuplatňujeme, nám to nepatrí. Toto pouţívajú zdôrazňujú a plnia iní. Ale
hodno si aj takto pripomenúť, ţe hoci výslovne nepouţívame toto
pomenovanie /čo je moţno aj škoda/, ani voľnosť pre mňa nemôţe mať miesto medzi nami, keď je uplatňovaná bezbreho. Potom
sa stráca súdnosť či duchovné rozsudzovanie, kde sú hranice výhodnosti a prospešnosti pri uplatňovaní voľnosti pre mňa. Otvorme osobne i spoločne Boţie Slovo a hľadajme, kde je miesto o
„Prikázanom sviatku“. Lebo slovo o neobmedzenej voľnosti pre
mňa tam nenájdeme. Berieme tento program? Tento balíček výhod? Bez bázne pred Bohom, bez uváţenia a skúmania ponúknutého programu? „Voľnosť pre mňa“ skoro určite prinesie stratu
a neúspech. Nebol by tu uţ čas opustiť a vzdať sa programu „Voľnosť“ a prejsť do programu „Prikázaný“? Premýšľajme, ale nie len
to. S celou váţnosťou, zodpovednosťou a pamätaním na budúcnosť prejdime na taký program. Je práve čas, je práve čas. Nebezpečie zostať v programe „Voľnosť“, je aj tá, ţe aj budeme niekedy chcieť zmeniť a opusti tento balíček výhod, uţ bude neskoro
z takého programu vystúpiť.
Ľ. Straka
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Milan Rúfus: Nezastaviteľný
(Zo zbierky Vernosť)
Nebojte sa, Boh oklamaný nebude.
Čokoľvek by človek rozosieval,
to bude aj žať.
Biblia

Nezrušiteľný tichý príchod
dôsledku po príčine
má meno: Božia spravodlivosť.
Súd Boží – a nič iné.
Že príliš mešká – ťažkáme si,
my, ľudských odplát lakomí.
Ale Boh nie je dieťa času.
On ho má viacej ako my.
Nezľahčíme to vo falši,
že čosi škrípe v starej Božej dielni.
Krok Boha býva pomalší.
Pomalší, ale nezastaviteľný.
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Aká je vlastne táto doba?
V náhlení sa do záhrady po lesnom chodníku som ani nevnímal
rozhovor dvoch ţien, ktoré pricestovali tým istým spojom na Horný
Bankov. Nedalo sa však prepočuť, ako jedna povedala: Hotová Sodoma,
Gomora. Druhá sa súhlasne pridala: Je to uţ satanova doba. Bolo mi
hneď jasné, o (čom) kom hovoria. Za nimi v tesnej blízkosti v autobuse
sedela skupina chlapcov, ktorých slovník som si mohol pred ich
nastúpením do dopravného prostriedku v plnej „kráse“ vypočuť aj ja.
Nečudoval som sa ich pohoršeniu. Ale zároveň som sa pýtal: čia je
vlastne táto doba? Aká je?
Odpovedí je niekoľko, a v podstate len jedna. Katolíci hovoria, ţe
je to doba Máriina, lebo sa začínajú plniť predpovede z mariánskych
zjavení. „Charizmatici“ chcú svet presvedčiť, ţe nastala doba Ducha
Svätého. Ak znovu myslím na rozhovor týchto ţien, potom sa pýtam:
vari uţ zlo na tomto svete dospelo do štádia, v ktorom je zjavné masívne
odpadnutie od viery a od Boha? Vari sa uţ zjavil „človek neprávosti, syn
zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boţie?“
(2Te 2, 3-4n) Neviem, o tom, ţe by tu uţ bola jeho doba – doba akejsi
prípravy na dobu antikristovu. Moţno sa dá obrazne povedať, ţe sme len
na úpätí hory, na vrchole ktorej toto všetko zlo a zvrátenosť bezboţnosti
stojí.
Okolo nás je bezpochyby viac negatívneho ako pozitívneho:
týmito mladými chlapcami počnúc a politikmi či náboţenskými
predstaviteľmi končiac. Odpoveď nám však nedajú záleţitosti, na ktoré
hľadíme, ktoré máme priamo pred očami, ale Boţie slovo. Vďaka Bohu,
ţe stále je tu doba milosti, doba v ktorej sa Duch Boţí môţe dotýkať (a aj
sa dotýka) ľudských sŕdc a prebúdza ľudské mŕtve svedomie.
A keď myslím na slovník tých chlapcov, spomeniem v otázke, aká
bola naša reč prv, ako sme ju odovzdali pod moc Ducha Boţieho, aby ju
ovládal? Bola, ako radí Pavol „vţdy príjemná“? (Kol 4,6) Posolená soľou –
ako znie presný preklad? Boli z nej cítiť nebeské ingrediencie? Moţno
nebola taká vulgárna ako reč týchto chlapcov, ale určite neslúţila na
spasenie nášmu okoliu. Aj našich úst, úst kaţdého jedného sa musí
„dotknúť ţeravý uhol, aby odišla naša neprávosť a aby náš hriech bol
prikrytý“. (Iz 6,7) Inak budeme na tej istej úrovni ako títo chlapci. A
moţno si aj v našej prítomnosti ľudia poloţia otázku, nie je to Sodoma,
Gomora? Nie je to doba satanova? Sme pripravení svedčiť, aká je táto
doba?
Miroslav Bielik
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Staršovstvo informuje
Bola zrušená moţnosť konania aktivačných prác nezamestnaných pre cirkvi, čo komplikuje upratovaciu sluţbu
v našom zbore.
1.6. sa po zhromaţdení uskutoční členská schôdza zameraná na informácie z Konferencie CB a aktuálne úlohy
a plány zboru.
Za riadneho člena zboru bol prijatý br. Eugen Čuňo.
Prostriedky z dolárového účtu boli prevedené na české koruny.
Na biblických hodinách sa začala preberať epištola Rimanom.
Staršovstvo hľadá ľudí ochotných podieľať sa na vytváraní
zborovej kroniky.
6.-7.6.

sa

v Ţiline

uskutoční

stretnutie

pracovníkov

s mládeţou CB. Za náš zbor sa zúčastnia ses. Janka Kutlíková a br. Daniel Klein.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 22.6.2008 na redakčnej rade.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halţa, Ľ. Straka, I. Ţeţula, 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
Modlitebná chvíľa: v nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
Program pre deti je kaţdú nedeľu:
besiedka: od 10.15 do 11.00 hod.
Besiedka – nácvik spevu: v nedeľu od 11.00 do 11.20 hod.

Kto potrebuje sluţbu 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. Halţa 0907 927590
Pre projekt Bardejovská môţete 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: Viliam Kušnír
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

programy v mesiaci
chorých
duchovnú obnovu zboru.
svedecký ţivot viery
záchranu a duchovnú pomoc naším blíţnym a potrebným
misiu vnútornú a zahraničnú
rodiny a detí
projekt Bardejovská
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Program na mesiac jún
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.

9.30 Modlitby /D. Kušnierik/; 10.00 Bohosluţba /kaz. P. Halţa/
Ne Pamiatka na ukriţovanie a zmŕtvychvstanie Pána
18.00 Modlitby
Po
Ut
Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
16.00 Náboţenstvo
Pi
17.00 Mládeţ
So
9.30 Modlitby / M. Jaško /; 10.00 Bohosluţba /kaz. P. Halţa/
Ne
Stretnutie rodin
Po
St
Št 18.00 Biblická hodina /P. Halţa/
Pi 17.00 Mládeţ
So 17.00 Zborová biblická škola

15. Ne

9.30 Modlitby /F. Kaleja/; 10.00 Bohosluţba /kaz. P. Halţa/

16. Po 17.00 Staršovstvo
17. Ut
19. Št 18.00 Biblická hodina /Návšteva prac. z SGA/.
16.00 Náboţenstvo
20. Pi
17.00 Mládeţ 17.00 Biblická hod. v Michaľanoch
21. So
9.30 Modlitby / E. Mittelmann /; 10.00 /M. Bielik/
22. Ne
Stretnutia v skupinách
23. Po
26. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
27. Pi 17.00 Mládeţ
28 So 17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby /I. Ţeţula/;10.00 Bohosluţba /kaz. P. Halţa/
29. Ne
30. Po
Zmena programu vyhradená.

12

Zborové listy 6 / 2008

