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Slovo na tento mesiac
Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
Ján 10,10
Máme za sebou letné mesiace prázdnin dovoleniek a rôznych aktivít. Žiaci a študenti začali nový školský rok, vstúpili do novej etapy
vyučovacieho procesu. Budú pokračovať v rozširovaní svojho poznania
a prípravy na zaradenie sa do života v spoločnosti. Prajem našim deťom
v našich rodinách, aby poznávali Pána Ježiša Krista ako pôvodcu
a udržiavateľa života, a to predovšetkým z pohľadu Písma.
V tomto by som rád sa s vami zastavil nad uvedeným slovom.
Veď ide o to, aby mohol pokračovať proces života, o ktorom hovorí Pán
Ježiš Kristus nielen v osobnej, ale aj v zborovej rovine. O čom s nami
hovorí toto slovo? Predovšetkým nám pripomína zmysel a význam jeho
príchodu. Prináša život novej kvality: „aby mali život“. O kom to hovorí,
kto má mat život a to v hojnosti?. Hovorí o sebe ako pastierovi
a o ľuďoch ako ovciach, ktoré sú jeho, jemu patria, jeho hlas počujú
a rozpoznávajú falošné hlasy. Pán Ježiš hovorí o prekrásnom vzťahu
k tým, ktorí sa Ním dali osloviť a vierou prijali v Ňom nový vykúpený
život v moci Ducha Svätého. Pohľad do našej praxe veriacich ľudí už nie
je taký jasný, ako to vidíme v Písme. Keď zoberieme mieru hojnosti tohto
života, naše skúsenosti hovoria o inej miere života a k tomu pridávame
svoje vyjadrenia: sme takí a takí a to skôr v negatívnom pohľade a dokonca niektorí nás odsudzujú na zánik.
Nuž ako je to, bratia a sestry?. Platí či naplatí pravda Božieho
slova pre nás dnes? Som veľmi tým zamestnaný. Tu si uvedomujem, ako
potrebujeme spolu znova sa otvoriť pred naším Pánom, ktorý nás v láske
tiahne k duchovným kvalitám života s Ním, aby sme rástli do plnosti
života v Kristu Ježišovi (Kol 1,28). Musíme sa zbavovať našich predstav
o hojnosti života, lebo naše prirodzené vnímanie nás posúva do roviny
materiálno- ekonomickej, sociálnej a psychickej. Nechcem sa postaviť
proti námahe o existenciu života. Ale ak Ježiš hovorí o hojnosti života,
tak ide o duchovnú kvalitu života o charakter vyjadrený v nesení ovocia
Ducha Svätého.
Poviete, čo máme robiť? Poďme spolu za naším Pánom,
k spoločným modlitbám, k spoločnému načúvaniu jeho hlasu, k spoločnej
oslave a spoločenstvu v Jeho mene, ktoré opúšťa svoje cesty a svoje
myšlienky a dáva miesto Božím cestám a Božím myšlienkam.

Váš brat kazateľ
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Výlet mládeže po stopách apoštola Pavla
Takže vám prinášame ešte horúce spomienky na mládežnícky výlet na Drábsko pri Brezne 16.8. – 23.8.2008. Cesta bola
celkom náročná. Vydržte cestovať 4,5 hodiny s ďalšou čakacou
lehotou kvôli uzatvoreniu cesty (preteky automobilov do vrchu)
a snímeme pred vami klobúk. My sme vydržali a v dobrej nálade
sme vystúpili v obci Drábsko (940 m n. m.) u „väznice“, ktorú
drží v majetku bardejovská CB. Dom je pekný a okolie krásne -

hory, malé domčeky, kravky so zvoncami a ovečky. Nebolo nás
veľa, preto sme mali dostatok miesta na spánok aj zábavu.
Celý týždeň sme išli po stopách apoštola Pavla, prešli sme
od narodenia tohto farizea po zastavenie pred Damaškom, prešli
sme s ním a Barnabášom misijnú cestu z Antiochie, plavili sa po
mori, išli pieskom, bránili sme Pavla pred ukameňovaním, jazdili
sme na koňoch ako Pavel, navštívili sme mestá ako Efez, Korint a
Atény, stavali sme stany ako Pavel, robili sme vence pre obete,
boli sme vo väzení so Sílasom a spievali v klade, stáli sme pred
vladármi v palácoch i pred Židmi v synagóge, putovali sme
s Pavlom do Ríma cez deň i noc, pálili sme ohne. Prišiel Pavel,
aby nás vyučoval, a chcel poznať naše znalosti Zákona.
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Kuchyňu mali vo svojej moci vedúci, aj denný program.
Budíček, jedlá a hry nám oznamoval zvuk zvončeka, ktorý sme
počúvali veľmi radi, keď išlo o jedlo a veľmi neradi, keď išlo
o ranné vstávanie. Mali sme i čas na šport a chvíľky oddychu.
Počasie bolo vraj najlepšie za celé leto, ako nám hovorili
v dedine.
Prežili sme pekný výlet, ktorý bol zaujímavý, niekedy náročný pre našu telesnú schránku. Aj medzi sebou sme sa lepšie
spoznali a učili sa spolu pekne kresťansky vychádzať. Naučili sme
sa niečo o apoštolovi Pavlovi aj to, že nebol až natoľko dôležitý
Pavel ako to, čo kázal na svojich misijných cestách, t.j. evanjelium o Pánovi Ježišovi.
Aký bude nový výlet?
H. Žežulová

Chrobák v hlave
Pozdě
Nebezpečí sloganu „Nikdy není pozdě“ si dovolím doložit příkladem těžce zraněného řidiče, který na železničním přejezdu možná
ještě zaslechl zvukovou signalizaci, ale její zvonění už pro něj
nebylo výstrahou, nýbrž umíráčkem. Jsou v životě události, kdy
už pozdě je.

4

Zborové listy 9 / 2008

Jinými slovy…
Neposílejme své děti
na výuku náboženství, aby byly věřící,
do skautského oddílu, aby byly odvážné,
ani do sportovního klubu,
aby se naučily čestně hrát.
Víře, odvaze a charakteru se děti učí v rodinách.
Instituce pouze dotvrzuje to,
co se musí předávat už v mateřském mléce.
Na minutu s Maxem Kašparů – Jinými slovy…

„A vy ma za koho považujete?“ Mt 16,15
Pri stretnutí so šéfredaktorom časopisu Dialóg – bratom B.
Piatkom, ktorý pripravuje reportáž o našom zbore, zaznelo nepríjemné konštatovanie. Existujú jednotlivé zbory CB na Slovensku,
ak cirkev sa vytráca ako inštitúcia. Časopis Dialóg je síce v cirkvi,
ale nie je konštituovaný – financovaný a ani riadený Radou CB.
Má vytvoriť platformu pre vzájomné spoznávanie a spoluprácu
radových členov jednotlivých zborov – ľudový časopis pre reformovaných kresťanov na Slovensku.
„Že vy, Košičania, vydávate Zborové listy? Ľutujem, nemám o nich (v Bratislave) žiadne informácie. Nakoniec, každý
zbor CB nejaké svoje listy vydáva – ako informačný buletin. Takže čo ste, kto ste, Košičania, a čo robíte, keď náš pokus o dialóg
viazne? A prečo ste vlastne členmi cirkvi?“
Až potom sa začal dialóg o nás, ktorý bude zverejnený
v septembrovom čísle Dialógu. Bolo prisľúbené, že zakúpime 20
výtlačkov, čo je mimochodom priemerný počet predávaných domácich Zborových listov (ZL).
A zase jedna ilúzia padla. Pri beztak nízkom záujme
o čítanie ZL medzi domácimi (napriek internetu) sme pravdepodobne inde neznámi. Zdá sa, že aj centrálne orgány CB reagujú
skôr ako zmierčia misia medzi nespokojnými bratmi, je nám viac
ako jasné.
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Quo vadis CB? Prečo mlčí k závažným celospoločenským
otázkam? Kto má byť svedomím národa, keď sú kresťania ticho?
K čomu je dobrá soľ, keď stratí slanosť, nám Božie slovo ukazuje
(pre nás, čo sme v soľničke) úplne jasné.
Logo Cirkvi bratskej pripomína, že CB stojí na uznávaných
symboloch raného kresťanstva – ryby, kríža a Božieho slova. Stačí, ak pohľad nepoučeného dieťaťa naň – a možno ho vykladať aj
inak. Že ide o rybku poháňanú plachtou na stožiari (teda skôr
plachetnicu) – lebo rybka už sama plávať nevládze.
Ale tou rybkou – som predsa ja a ty, brat kazateľ, my všetci. Takže nám nič iné neostáva, ako plávať proti prúdu. Aby sme
zostali do posledného dychu verní Synovi Boha živého.
Milan a Kamila Motýľovci

Chrobák v hlave
Tmáři
V minulosti se na bitevních polích válčilo jen ve dne. V noci se
nebojovalo, protože nepřítel nebyl vidět a při špatné orientaci
vojska by mohlo dojít i ke střelbě do vlastních řad. Od těch dob
se proto slaví vítězné dny.
Zásadní a pro každého člověka rozhodující bitva se ovšem odehrála v noci. V té jediné noci, kdy byla poražena smrt.
Jinými slovy…
Svět bez Boha
Slaví řadu vítězných dnů.
Křesťané jedinou vítěznou noc.
Snad proto jsme nazýváni tmáři.
Na minutu s Maxem Kašparů – Jinými slovy…
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Podceňované upozornenie
Ktoré to je v množstve ďalších? Nikto nemôže slúžiť
dvom pánom z L 16,13. A Pán Ježiš hneď aj vysvetľuje, čo sa stane, ak by takáto situácia nastala: jedného znenávidí a druhého sa
bude pridŕžať. Nazdávam sa, že medzi týmito okrajovými kategóriami je množstvo medzistupňov, na ktorých sme pristáli a už sa
hádam ani ďalej pohnúť nechceme. Opakovane sme v nebezpečenstve primiešavať svet a jeho záležitostí do nášho rozhodovania, rebríčka hodnôt, správania... Napomáha nám v tom aj naše
aj kresťanské okolie. Možno nám aj poradí, aby sme to s tým
\"svätým\" životom a nasledovaním Pána Ježiša nemysleli až tak
smrteľne vážne.
Priznajme, ako ľahko zabudneme na princípy života viery, ako ľahko sa necháme ovplyvniť inými, možno aj neveriacimi
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ľuďmi. Navyše zistíme, ako nám je v tých našich voľbách dobre.
Ako sme našli tú zlatú strednú cestu spokojnosti sami so sebou.
Ruku na srdce! Naozaj sme sa už dostatočne hlboko a
dôsledne preskúmali, nakoľko slúžime nášmu Pánovi a nakoľko
sebe? Svojim záujmom a cieľom? Naozaj nás už znepokojilo aspoň raz, čo to náš Pán myslí, keď hovorí o dvoch pánoch a službe
týmto pánom? Vari mám byť stále ponorený do Písma? Byť na
všetkých podujatiach cirkvi? Stále sa modliť? Nedospejeme k názoru, že takýto život by bol nepohodlný a nepraktický? Tak o čo
ide, aby sme slúžili len jemu - nášmu Pánovi?! Zvod hriechu v
takej alebo onakej podobe na nás číha na každom kroku. Ani nevieme, ako sa dostaneme pod jeho vplyv a vykonáme ho. Zvolíme spôsob života. A práve o to ide. Skúste sa spýtať vrcholového
športovca, ako žije. Navyše on sa svojím spôsobom života, životosprávou ani netají. Všetci ho akceptujú a možno ho aj obdivujú,
čo všetko si odrieka, kým my si to dovoľujeme. Prečo to robí? Aby
obstál v konkurencii.
A my? Prezradíme svoj režim dňa, životosprávu niekomu? Nebudeme si myslieť, že sa nám vysmeje, keď povieme, ja
to nerobím takto? Robím niečo iné, vyznávam niečo iné? Aby som
dosiahol cieľ. Aby som raz pred Pánom nestál, akoby som prešiel
cez oheň - obhorený, zadymený, v rozpadávajúcom šate!
Prečo toto zamyslenie? Lebo mnohí sme podľahli predstave, že dve necelé hodiny v nedeľu musí nášmu Bohu stačiť. Ak
si si to tak zariadil, potom sa nečuduj, koľko problémov máš vo
svojom živote. Ako ich nedokážeš vyriešiť. Aké všelijaké zdravotné traumy ťa sprevádzajú, záťaže, niet dôvodu k radosti, život je
ako ťažké bremeno, iba rad problémov, ktoré nikdy nekončia...
Nikdy si sa a nepýtal, prečo je tomu tak? Pavol konštatuje v 1K
11, 30: \"Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí
aj zomierajú\". Ich roztrieštený život ich totiž doviedol až tak ďaleko, že nerozlišovali chlieb a víno určené na Pamiatku. Považovali tieto symboly za obyčajné, nie prepojené na Pána a cirkev a
zároveň upozorňujúce, ako žijú svoj každodenný život. Čo volia
vo svojom vnútri. Ako sa ich voľba prenesie z nich von.
Ako a čo volíš ty? Koho volíš? Čo sa dostáva a dostalo do
popredia v tvojom živote a čo je na druhom a možno aj treťom,
štvrtom... mieste? Kde stojí Pán v tvojom praktickom živote?
M. Bielik
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Chrobák v hlave
Objevy
Rozhlédnutí, ponoření, vzlet.
Tři způsoby, jakými lze objevit neznámé a smysluplné věci.
Ne všechno nové poznáme jen ze země. Mnoho dobrého najdeme, když se povzneseme nad povrch a dohlédneme dál. Zbytek
objevů je na dosah ruky, až když se ponoříme.
Jinými slovy…
Archimedes se ponořil do vany
a objevil přírodní zákon.
Schliemann se ponořil do Homéra
a objevil Tróju.
Ponořme se do Krista
a objevíme smysl existence.
Na minutu s Maxem Kašparů – Jinými slovy…

Oznamujeme všetkým...
všetkým...
V dňoch 12.-15.9.2008 sa bude v Košiciach konať Konferencia mládeže Cirkvi bratskej na Slovensku.
V piatok, v sobotu a v nedeľu bude hlavný program
o 19.30 v Cinefile na Dominikánskom námestí, v pondelok o 9.30.
Všetci ste na tieto spoločné stretnutia srdečne pozvaní!
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Staršovstvo infor
informuje
Staré okná z modlitebne budú ponúknuté do Vítkoviec alebo Hlinného.
Prístrešok na náradie na Bardejovskej bol v lete vykradnutý.
28.9. o 16:00 by sa mala uskutočniť členská schôdza.
V časopise Dialóg vyjde prezentácia košického zboru. Staršovstvo schválilo zakúpenie 20 výtlačkov príslušného čísla.
Br. kazateľ sa 15.-17.9. v ČR zúčastní na pastorálnej konferencii kazateľov CB.
Oslavy 20. výročia otvorenia našej modlitebne sa uskutočnia 12.10.2008.
Členom zboru prevodom z Prešova sa stal br. Ivan Čonka
z Vítkoviec.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 29.9.2008 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
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

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

programy v mesiaci september
konferenciu mládeže v Košiciach
konferenciu kazateľov s manželkami celej CB.
misiu doma i v zahraničí.
starších bratov a sestry, za chorých, za rodiny s deťmi.
duchovnu obnovu v zbore
pracovníkov zbore
mládež, dorast a deti v zbore
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Program
Program na mesiac september
4. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /M. Havrila/
10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
7. Ne
Pamiatka a ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Pána
18.00 Dialóg - Modlitby
8. Po
9. Ut
10. St
11. Št 18. 00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
12. Pi 19.30 „Svetlá“ sveta - David Novák (chvály Prešov, sála Cinefil)
13. So 19.30 Svetlo v duši - David Novák (chvály Michalovce, sála Cinefil)
9.30 Modlitby /M. Liška/
14. Ne 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
19.30 Svetlo kríža - Tibor Máhrik (chvály Hermanovce, sála Cinefil)
15. Po 9.30 Svetlo sveta - Tibor Máhrik (chvály Žilina, sála Cinefil)
16. Ut
17. St
18. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
19. Pi
9.30 Modlitby /M. Bielik/
21. Ne 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
17.00 Biblická hodina, Michaľany
22. Po
23. Ut
24. St
25. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
26. Pi
27 So 17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby /D. Kušnierik/
28. Ne 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
16.00 Členská schôdza
29 Po
Zmena programu vyhradená.
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