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Slovo na tento mesiac
…aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi
mŕtvych.
2K 1,10
Vstupujeme do nového roku z Božej milosti. S čím všetkým sa
stretneme, to zostáva v mnohých oblastiach skryté. V ekonomike nám
média pripomínajú dopady finančnej krízy. Sú tu napätia politické, náboženské a iné. Pýtam sa, čomu to všetko má slúžiť. Kam sa posúva celosvetové spoločenstvo s tým všetkým v čom sa nachádza? Z pohľadu
Písma sa posúvame bližšie k príchodu Pána Ježiša Krista. Čo však máme
robiť, ako sa správať a orientovať?
Svetlo nám dáva Božie slovo, že Boh je ten, ktorý aj v našich
očiach z „nemožného“ môže vytvoriť niečo „možne“. Túto skutočnosť si
potrebujeme uvedomiť s väčšou dôslednosťou pre náš každodenný život
viery. Každý človek sa orientuje podľa viery svojho poznania. Namieste
je tu otázka aký pôvod má to poznanie. Náš uvedený citát vyzýva k viere
v Boha, ktorý kriesi mŕtvych, k viere pravého poznania Pána Ježiša Krista.
V nastávajúcom darovanom čase budeme stáť v boji viery komu
a
čomu
dôverovať.
Sebe
alebo
človeku
s jeho
nadaniami
a schopnosťami? Božie slovo nás volá k viere v samého Boha skrze Krista, keď viera v neho sa nezakladá len na tom, čo nám dáva. Je isté, že
nám mnoho dáva zo svojej milosti, každodenný chlieb a potrebne veci
k životu. Jemu však ide pri nás o dôveru vyskúšanú a osvedčenú, ktorú
pôsobí Duch Svätý, a ktorá oslavuje Boha samého.
K porozumeniu toho nám môže slúžiť príbeh Jóba. Satan si myslel, že viera v Boha je založená na tom že ho Boh požehnal bohatstvom
rodinou a zdravím. Keď Boh dovolil, aby mu to všetko bolo vzaté, tak sa
dozvedáme že Jób v tom všetkom nezhrešil(Jób 2,10). Mal síce mnoho
otázok. V jeho vyznaní zaznieva hlboká viera napriek utrpeniu: „Ja viem,
že môj vykupiteľ žije“ (Jób 19,25). Tu sa môžeme učiť dôvere v Boha,
ktorý má moc nás zachovať aj v aj ťažkých okolnostiach a skúškach,
s ktorými sa môžeme stretnúť tak, ako to vyjadruje apoštol Pavol
v úvodnom verši. Dôverujme nášmu Pánovi, lebo on bude pracovať na
tom, aby sme rástli vo viere v láske a v každej oblasti, ktorá má budovať
náš duchovný charakter na obraz Kristov. To prajem nám všetkým do
nového ruku.
Váš brat kazateľ
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Vianoce v Zlatníku
V nedeľu pred Štedrým dňom sme na chvíľu zavítali do našej stanice
v osade Zlatník pri Spišskej Novej Vsi. Išli sme piati ale dvomi autami,
lebo sme mali so sebou veľa darčekov pre deti z tejto stanice.
Počasie nebolo príliš vianočné, troška snehu po poliach a ináč v osade
dokonalé bahno. Oproti nám prišiel brat Kušnierik a pomohol nám vyložiť
náš náklad z áut.
Dedina vyzerá tak ako každá rómska osada, nepekné domy či chatrče, bez záhrad a plotov.
V dome u sestry Márie bolo toľko ľudí, že sme mali problém dostať sa
dnu. Väčšina izby bola obsadená deťmi. Celkovo nás mohlo byť okolo 50.
Každé dieťa sa snažilo pozdraviť nás a podať nám ruku. Bolo nám ponúknuté to najlepšie miesto, aj keď deti ostali stáť.
Na začiatku nás brat Kušnierik predstavil, zaspievali sme s gitarou
niekoľko piesní. Všetci nadšene spievali. Brat kazateľ pripomenul vianočný príbeh a dar Pána Ježiša Krista nám ľuďom od Pána Boha. Deti z
miestnej besiedky pod vedením sestry Kušnierikovej mali pripravené
básničky a veršíky z Biblie. Najkrajšie pre mňa bolo, keď sa počas modlitby pripojili aj deti a modlili sa bez ostychu a zábran.
Potom sa rozdelili doma napečené medovníčky a darčeky. Darčeky
boli prekvapením, takže sa nerozbaľovali na mieste. Najväčšie nadšenie
od chalanov si vyslúžila futbalová lopta, ktorú bolo vidno aj cez igelitku.
Prežili sme pekné chvíle v prítomnosti detí aj Pána Boha. Je krásne
vidieť ako Pán Boh mení životy ľudí. Čas ubehol veľmi rýchlo, ani sa nám
nechcelo odchádzať. Je ťažké niečo také opísať, lebo ide predovšetkým
o pocitové veci. Lepšie je tieto chvíle zažiť v obecenstve s bratmi
a sestrami.
H. Žežulová
P.S.: Brat Oliver Straka urobil aj videozáznam, ktorý všetci určite uvidíme.

Chrobák v hlave
„Medzi dvoma ľuďmi by mal o dobročinnosti platiť tento
zákon: Jeden aby zabudol čo dal druhý a druhý, aby nikdy nezabudol, že niečo dostal.“
Seneca
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O vianočnom posolstve v konaní vládcu
Here
Heredosa Antipasa a troch mudrcov z východu
Známe
postavy
z príbehu
o narodení
Ježiša
Krista
v Betleheme sú často citované a deti od mala poznajú tieto základné biblické príbehy. Vystupujú v nich ako vladár a rímsky
miestodržiteľ Herodes Antipas a neznámi traja poslovia, králi či
mudrci z východu.
Herodes Antipas sa narodil asi v roku 20 pred naším letopočtom ako syn Herodesa Veľkého, ktorý dosiahol z vôle vtedy všemocného svetovládcu Ríma a jeho rímskeho senátu výnos, na
základe ktorého bol vymenovaný kráľom judským. Bol jedným
z najschopnejších vladárov, ale jeho cesta sa nezaobišla bez hromadných popráv a krutostí. Aby sa zavďačil Rimanom, dal
v Jeruzaleme postaviť divadlá, herne a kúpele, ktoré urážali židovský náboženský spôsob života. Jeho smrť nikoho nezarmútila
a kráľovstva judského sa ujal jeden z jeho synov Herodes Antipas, ktorého splodil s manželkou Samaritánkou Bol vychovaný
v Ríme neskorším kresťanským učiteľom. Bol vladárom Ježišovej
vlasti. Pán Ježiš ho nazýva líškou ( L.23,6) a bol pravdepodobne
veľmi prefíkaným človekom, ktorý si nerobil s morálkou veľké
problémy. Vysmieval sa Pánovi Ježišovi a On varuje pred „kvasom Herodesovým“. Je známe, že lesťou ho manželka donútila
dať popraviť Jána Krstiteľa a ako je z Písma známe na túto vraždu
nikdy nezabudol. Musel poznať proroctvá Izraela a v mocibažnosti
z obáv pred narodením nového kráľa, necháva vraždiť všetkých
malých chlapcov do dvoch rokov v Betleheme.
V Mat. 2,1 sa dočítame o mudrcoch z východu, ktorí prichádzajú na upozornenie hviezdy, aby sa poklonili novonarodenému
kráľovi. Je tiež pozoruhodné, že Písmo dáva prednosť zvesti
o neopakovateľnosti tohto Božieho zásahu prostým pastierom,
ktorí citom a bázňou k Stvoriteľovi prví poznávajú jedinečnosť
okamihu a až potom nastupuje „veda“ a rozumnosť poznania.
V Perzii a Médii, odkiaľ pravdepodobne prichádzajú, boli mudrci, pestovatelia astronómie a astrológovia príslušníkmi kňazskej
triedy. Tradícia z nich urobila kráľov a stanovila ich počet na
troch, podľa troch darov, ktoré novému kráľovi sveta, Betlehemskému dieťatku, priniesli.
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Aj oni podľa všetkého poznali proroctvá o príchode Mesiáša
a v pokore nastupujú s darmi ďalekú a možno aj nebezpečnú púť,
aby vzdali poklonu daru nebies. Herodes Antipas, pod vplyvom
židovských zákonov a proroctiev a iste aj pod morálnym
a vyučujúcim apelom Jána Krstiteľa verí, že Mesiáš sa narodí. Ale
okamih neklamných úkazov o príchode Mesiáša zastihuje jeho
dušu ovládanú strachom o svoj trón až tak nízko, že sa odhodlá
vzpriečiť vôle samotného Boha. Chce prerobiť
Jeho riadenie dejín a koná tak, aby usmrtil Dieťa. Vie, že Boh
existuje, ale Ho nectí tak, ako samotný satan, ktorý tiež jeho
existenciu nepopiera. Mudrci naproti tomu sa podvoľujú a konajú
v súlade s Božím úmyslom. Je to predobraz rozdielneho prístupu
k Božej zvrchovanosti
Koniec Herodesa a jeho manželky je neslávny a sú vyhnaní
z Galiley do vyhnanstva, na dnešné územie Španielska, kde obaja
v zabudnutí zahynú okolo roku 39 n.l.
Aj dnes sme svedkami, že niektorí vládcovia nášho sveta chcú
„prerobiť“ údel Božieho vyvoleného národa a vymazať ho z dejín,
chcú svojvoľne a skutkami krutosti zastrašovať a ničiť. Verní Božích prikázaní a viery v Pána Ježiša Krista, Vykupiteľa sveta však
nepochybujú, že plány Najvyššieho nezmarí žiadne ľudské snaženie.

Niekedy si sťažujeme na zlú dobu a všetky možné okolnosti. Písmo a dejiny nás však ubezpečia, že všetky ťažkosti a strasti ľudského života tu už boli a s ním aj správanie a myslenie ľudského
pokolenia, snáď len forma je iná. Ponúkame k porovnaniu nad
týmito úvahami aj prvé štvorveršie z dlhej básne na túto tému,
z pera velikána barokovej organovej tvorby, Johanna Sebastiana
Bacha.
D. Klincková
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Johann Sebastian
Sebastian Bach: O pokojné mysli
Lesk, pýcha světa se vším
všudy
mou mysl málo pokouší.
Ten příchuť ráje okouší,
kdo v duši bohat, až je chudý.
Zlé už je dost
mít spoustu marných statků
a vidět v tom svou cnost,
je střásat na hromádku.
Však mnohem horší je,
když člověk tím zotročit se dá
a když ta radost,
kterou ukojil svou žádost,
už se mu zmrzí,
jak už to tak s sebou nese čas,
on po jiných se plachtí zas...
Kdo v hloubku nitra se ponoří,
plamenem marným nehoří
a slyší v sobě boží hlas;
v něm dojde potěšení,
a tomu konce není.

Jak mušle perlová jen v záři
slunka svěží se otvírá a zjeví
poklad svůj. Ty o poklady stůj
co na dně duše leží.
Jen otevři v nebi vstříc,
a najdeš perlu pravou,
že krása celé země
vedle ní polní je travou.
Časem zajde vše, i čas.
Rajský míre pokojných!
Kdo se tobě oddá duší,
zlého nic jej nenaruší,
žádný stín a žal a hřích.
Božský míre pokojných!
Kdo se tobě oddá duší,
zlého nic jej nenaruší,
žádný stín a žal a hřích.
Božský míre pokojných,
tebou chudý bohatne,
má, co mnohý z knížat ne.
Božský míre pokojných,
kéž jsi úděl všech dnů mých!
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Kto proti nám?
Krátko pred Vianocami som mal veľmi zaujímavú osobnú skúsenosť. Už skôr ma oslovil brat Kaleja ohľadom istej výpomoci
u gideonovcov. Zatiaľ som ich prácu poznal iba skrz tie dobre
známe modré „gideonky“. Teraz som mal možnosť vidieť ich službu priamo v teréne. Bratia chceli ešte využiť jednu možnosť
v závere roka, ktorá sa naskytla v rámci koncoročnej akadémie
jedného gymnázia, konanej v prenajatých priestoroch košickej
technickej univerzity.
Všetko bolo vopred dohodnuté s riaditeľom gymnázia, ktorý na
akciu dal súhlas, a tak sme s pokojným svedomím vyrazili do „akcie“. Tá sa spočiatku aj vcelku sľubne začala rozbiehať. Triedy
postupne prichádzali a my sme sa snažili osloviť čo najviac študentov. Ako „pomocná sila“ som predovšetkým vnímal prácu bratov gideonovcov a atmosféru, ktorá panovala okolo nás. Niektorí
študenti mali pripravené rôzne masky a boli poobliekaní do rôznych zvláštnych úborov – niektorých až veľmi zvláštnych, keď
som zopár dievčat videl s rožkami na hlavách. Žeby oneskorený
Mikuláš? No podľa dátumu mal tentokrát riadny sklz... Ukončiť
tento postreh iba s tromi bodkami ale nie je na mieste. Je to na
prvý pohľad síce pre mnohých ľudí, žiaľ, iba malicherný pohľad,
ale v skutočnosti odráža alarmujúci duchovný stav našej spoločnosti a o to viac alarmujúci, že ide o mládež. Tak ďaleko dospel
úpadok Vianoc, že symbol zla a protipólu Boha sa stal čímsi úžasným a fascinujúcim práve v čase, keď sme si mali pripomínať príchod Svetla do tmy (Jn 1,5). To vážnejšie ale malo ešte len prísť.
Po chvíli za nami dorazila správkyňa zariadenia spolu s jedným
študentom ako predstaviteľom študentskej rady (takéto orgány
fungujú zo zákona na všetkých školách a majú poradnú funkciu).
Zo strany príchodiacich nasledovala dosť nechutná scéna, kde
sme si vypočuli radu nepravdivých výmyslov, ktorými nám chceli
dokázať „protizákonnosť“ nášho konania. Boli sme jednoducho
vyhodení. To by bolo najmenej, s tým človek v takejto službe
musí počítať. Napokon komunikačný problém medzi riaditeľom
školy a školskou radou, o ktorom sme sa dozvedeli až po incidente, iba umožnil odkryť masku dotyčných ľudí – alibizmus
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u správkyne a výslovne až zášť u študenta. Aj štýl správania sa
tejto „podarenej“ dvojice sa dá prepáčiť a my sme im to aj odpustili (aj keď napr. tomuto mládencovi sme všetci mohli byť minimálne otcami a už len fakt neúcty voči staršiemu je veľmi zarážajúci). Náš Pán nám odpustil a odpúšťa omnoho vážnejšie veci.
Zmyslom tohto článku ale nie je si posťažovať na neokrôchané
spôsoby niektorých ľudí. Omnoho vážnejší je fakt, že v našej postkomunistickej spoločnosti sa znovu začínajú vynárať komunistické maniere. Slovu Božiemu je bránené, aby sa o ňom dozvedelo čo najviac ľudí. Akurát sa to robí (zatiaľ) rafinovanejším spôsobom pod pláštikom neutrality, politickej korektnosti, občianskych
princípov, či antidiskriminácie, čo je napr. v USA dôvodom, aby
boli z verejných priestranstiev odstraňované vianočné stromčeky.
Na prvý pohľad ušľachtilé názvy ušľachtilých princípov, ale chcú
skutočne všetci tieto princípy dodržiavať alebo majú byť iba pre
tých, ktorí chcú upozorňovať na pomýlené chodníčky tohto sveta,
ktorý robí všetko preto, len aby nepotreboval pomoc a vedenie od
Stvoriteľa tohto sveta? Ako hovorí jedna ľudová múdrosť: „Za
pravdu sa predsa ľudia hnevajú.“ Je to veľmi závažný trend, ktorý
je možné v našej spoločnosti pozorovať už dlhšie, ako sa nenápadne rozmáha. Je závažnejším o to viac, že sa deje v krajine,
ktorá vyšla z kresťanstva a určite sa dotýka aj pôvodu našej
spomínanej dvojice. Tu sa musíme my všetci, ktorí sa hlásime ku
kresťanom, zamyslieť nad tým, či robíme dosť v šírení Božieho
slova a činenia učeníkov. Veď to máme priamo v popise práce (Mt
28, 19). Slovo Boh z európskej kultúry už dávno akosi vypadlo.
Na chodníku, v električke alebo hocikde inde sa rozprávame
o kadečom, len o Bohu nie. Nedivme sa teda, že naša mládež sa
mnohokrát správa ako tí s „rohami“ na hlavách. Premýšľajme
teda osve a aj spolu, ako zvestovať Slovo života. Nenechávajme
si ho iba pre seba, nebuďme len jeho poslucháčmi, ale buďme aj
jeho činiteľmi (Jak 1, 22). Nedovoľme, aby bolo zahnané do vnútorného exilu kostolov a modlitební. Ide o veľa. Ide o šancu našich blížnych na večný život. Veď keď Boh za nás, kto proti nám?
(R 8, 31)
Ján vaščák
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K jednému výročiu
V decembri 2008 sa pripomína 70. výročie úmrtia Karla Čapka. Neumrel ako hrdina, či mučeník? Umrel v posteli na zápal pľúc
v období nastupujúceho nacizmu v roku 1938. Ako občana
a zapáleného demokrata pacifistu ho vyčerpalo beznádejné úsilie
o mobilizovanie medzinárodnej intelektuálnej opozície voči nastupujúcej moci a zatiaľ netušenej agresivite fašistickou ideológiou
sfanatizovaného Nemecka. Ale i neschopnosť čeliť fanatizmu henleinovcov doma v Čechách, urážky pacifizmu v médiách i vybité
okná na jeho rodinnom dome.
Podarilo sa mu ale nedožiť protektorátu, ani vypuknutia 2. svetovej vojny. Menej šťastia mal jeho literárny rovesník Vladislav
Vančura, ktorý bol popravený v Prahe v roku 1942, i jeho brat
Josef Čapek, uväznený v roku 1939, ktorý koncentrák neprežil.
Títo traja, ktorí boli mimo politiku i kresťanstvo, sa stali
v literatúre a výtvarnom umení klasikami a v občianskom postoji
antifašistami. Viacej ma ale udivuje to, že v čase, keď väčšinu
sociálne cítiacich tvorcov v krízových 30-tych rokoch upútala utopická vízia komunizmu, dal Karel Čapek jasnozrivú výstrahu pred
hnedou i červenou totalitou. To, čo oberá človeka o slobodu
v záujme zaistenia chleba každodenného, je proti človeku i proti
jeho Stvoriteľovi, či už v humanistickom alebo kresťanskom nazeraní. My, povojnové deti, narodené „do slobodného sveta“,
s výučným listom, vysokoškolským diplomom či s vojenskou prísahou, sme boli zaviazaní za chlebík každodenný slúžiť ľudu
a socialistickej vlasti zdanlivo na večné veky, kým neprišiel rok
1989.
Našu spoločenskú situáciu vystihol prorocky Angličan George
Orwell (1903- 1950) v novele Zvieracia farma (1945),
v slovenskom preklade ako nežiaduca mohla vyjsť v roku 1998.
Davová manipulácia a degenerácia človeka na zviera je možná
tam, kde človek bez Boha príde o svoju individualitu a svedomie
a stane sa súčasťou stáda (ľudu).
V dnešnej dobe – post modernej kapitalizovanej slobody trhu
sa väčšina podriaďuje novým lákadlám neobmedzenej reklamy
a ilúzií neobmedzenej prosperity na dlh voči budúcnosti. Ale už je
tu globálna kríza ekonomiky. Tej ale predchádzala kríza duchovná
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a morálna: „A budete ako bohovia“ je nosným sloganom hnutia
„New age„- akéhosi evanjelia prosperity.
Záver môjho zamyslenia pre nás kresťanov je pravdou, že
v Knihe kníh – Biblii, nájdeme všetko od vzniku sveta až po jeho
zánik. Nato však, aby sme sa vedeli zorientovať v udalostiach
našej doby, nepodľahli ďalšej totalite moci sa môžeme lepšie brániť, keď k zoznamu nepovinnej literatúry priberieme aj tú veľkú
literatúru, ktorá prispieva ku kolektívnej pamäti ľudstva
a vystríha nás pred kolaboráciou.
Milan Motýľ

Chrobák v hlave
„Jen pravidelným obcováním s Pánem a sycením se Jeho
Slovem odoláme vlivu a zhoubnému působení moci temnosti.“
„Když je ti v světe nejhůře a ty si rady nevíš, vzpomeň si
na drahé jméno Ježíš. A nevzpomínej pouze a nečekej, až ti bude
nejhůře, ale mysli na Něho den co den.“
Hvězdičky 1945

A zbory mali... pokoj (Sk 9,31)
Aj v živote cirkevných zborov sú ťažké obdobia vonkajšieho prenasledovania, vnútorných nepokojov, odchodu členov... Ale aj
obdobia darovaného pokoja, keď sa môžu duchovne rozvíjať a
budovať. A takýto čas treba náležite využiť o to viac, že aj náš
zbor žije vo vedomí, že má \"využívať čas, lebo dni sú zlé\".
Ako chceme vykupovať - využívať darovaný čas milosti v roku
2009? Dali sme si na Silvestra nejaké predsavzatia alebo záväzky? Možno iba jeden, aby sme ho mohli splniť? Verím i viem, že
život každého jedného z nás znesie nejakú tú úpravu či posun k
lepšiemu, hodnotnejšiemu, duchovnému...

10
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Zbytočne by sme si dávali akékoľvek záväzky, keby sme si neuvedomili, že pravým staviteľom našich osobných životov, životov
našich rodín i toho nášho zborového života je náš nebeský Otec.
Má pre nás svoje usmernenie, pomocné rady, tie správne podnety, aby život zboru duchovne nestagnoval, ale naopak posúval
sa dopredu a skvalitňoval sa. Každému jednému duchovnému
prebudeniu a oživeniu v histórii predchádzalo modlitebné spojenie, vzopätie, modlitebná sila. Ak toto hovorím a bol by som rád,
keby to na našich modlitebných stretnutiach vyzeralo inak, uvedomujem si, aké ťažkosti prežívate, čo sa týka hlasitej modlitby v
zbore. Aké je ťažké „premodliť“ sa do tejto polohy. Ale pýtam sa
úplne vážne - nevzdali ste tento zápas, bratia a sestry? Nepovedali ste si: toto ja nedokážem, toto nie je pre mňa...? Ak sa tak
už stalo, potom si musíme spoločne uvedomiť jedno podstatné: to
nie je impulz, ktorý vzišiel od nášho nebeského Otca, ktorý chce,
aby všetci ľudia boli spasení a dospeli k poznaniu pravdy.
Je to náš nebeský Otec, ktorý aj pre nás nechal zapísať:
\"Srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie!\" (R 10,10) Inými slovami - ústami, aj modlitbou, sa toto
spasenie, ktoré je tvojou vnútornou záležitosťou, upevňuje, povzbudzuje aj iných, obohacuje ich. Myslíš si, že mňa tvoja modlitba, ktorá sa nebude tej mojej ani zďaleka podobať, neobohatí?
Myslíš, že na ňu nečakám? Myslíš, že sa nemodlím, aby si začal
práve ty hovoriť? Myslíš, že Duch Boží prestal klopať na tvoje srdce i svedomie, aby si sa mu nevzpieral, neuhášal ho a nezarmucoval ho tým, že mlčíš? Ako inak chceš uctiť Boha, ak nie poslušnosťou a modlitbou?
Aké bolo potešujúce, oživujúce a povzbudivé počúvať naše modlitby, ktoré sme vysielali spoločne za našich chorých, v poslednom
čase najviac za Radku Strakovú! Bolo to ťažké? Určite nie. A prečo to nebolo ťažké? Lebo sme prežili nutnosť modliť sa za ňu.
Rovnako musíme prežiť - každý osobne - nutnosť reakcie na čítané a kázané slovo - tak doma ako aj v zhromaždení. Odpovedať
modlitbou na Božie podnety. Veď to je naše obetovanie: \"Skrze
Ježiša Krista VŽDY prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie
našich pier vyznávajúcich jeho meno\". (Žd 13,15)
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Moje podnety sú len ľudské - a nemusíte ich brať vážne. Prosím
však, berte vážne tie podnety, ktoré vo vašom vnútri koná Duch
Boží, ktorý je zároveň Duchom modlitby v Duchu a v pravde. A
takých modlitebníkov hľadá náš nebeský Otec aj v tebe ako aj vo
mne. Staňme sa tento rok nimi!
To vám zo srdca želá váš brat
Miroslav Bielik

Chrobák v hlave
„Kolikrát denně se modlíte? Jen jednou. Začínám totiž ráno
a končím při usínání.
Hvězdičky 1945

12
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Novoročné želanie
Pri koncoročnom upratovaní a zoraďovaní ročníkov našich
Zborových listov som sa „náhodou pristavil pri článku z júla augusta „Váha slova“. V mojej naliehavej výzve podnietiť čitateľa
k príspevkom do Zborových listov som namrzený konštatoval, že
namiesto výrazu zakopať hrivny bolo nedopatrením použité sloveso zopakovať. A tak sa chytám tohoto omylu a chcem sa v mene
celej redakčnej rady ospravedlniť za pracovnú nedôslednosť. Aby
sme neopakovali chyby v zámene slov publikovaných článkov, ale
i nezakopávali hrivny budúcich prispievateľov.
Pri nemalých problémoch so získavaním príspevkov pri exponovanej práci redakčnej rady v lektorskom posudzovaní, realizačná fáza v časovom strese postrádala záverečnú kontrolu príspevkov textu. Pokiaľ ide o obsahovú stránku - ak nemáme byť
vzájomne anonymní a uzavretí v svojich rodinných, pracovných či
zdravotných problémoch, je na mieste si priať viacej živých svedectiev zo života viery, menej moralizovania a pátosu, i štipku
korenia – humoru nad našou vlastnou nedokonalosťou.
Nám všetkým do nového roka 2009 veľa zdravia, sily:
I. Aby sme ako zbor prestali počítať straty, aby natalita
prevýšila mortalitu tak biologickú, ako aj duchovnú.
II. Aby Božie slovo hlásané padalo na úrodnú pôdu a bolo
premenené na skutky lásky v našich životoch.
III. Aby slová príspevkov do Zborových listov slúžili
na rozvíjanie našej duchovnej kultúry a spolupatričnosti do
rodiny Božích detí a boli našou živou kronikou.
Za redakčnú Vás všetkých pozývam k spoločnej práci.
Milan Motýľ

Chrobák v hlave
„Lepšie je dobre niečo urobiť, ako o tom iba dobre rozprávať.„
Benjamin Franklin
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Staršovstvo infor
informuje
Staršovstvo schválilo návrh webstránky nášho zboru, ktorý vypracovala ses. Janka Kutlíková. Do rozbehnutia stránky ešte treba doriešiť niektoré technické detaily.
11.1.-18.1. sa uskutoční tradičný Aliančný modlitebný týždeň
v spolupráci všetkých cirkví z Evanjelickej aliancie.
Rada CB vyzvala staršovstvá zborov k spolupráci na tvorbe zásad
ordinácie kazateľov. Staršovstvo sa tomu bude venovať na osobitnom zasadnutí.
Zbor dostal pozývací list na misijné pobyty v lete na Ukrajine.
Misiu organizujú br. P. Prištiak a M. Jurčo. Prihlásiť sa treba do
konca januára.
Zastúpenie východoslovenského seniorátu v Odbore pre duchovnú hudbu a spev (OdHaS) ešte stále nie je doriešené. Zatiaľ jedinou zástupkyňou ostáva ses. Marta Kamenská.
19.-21.3. sa má konať teologická a pastorálna konferencia kazateľov CB v Hronci pri Brezne. 18.4. sa pripravuje stretnutie vs.
staršovstiev v Košiciach.
Začína príprava nového rozpočtu. Staršovstvo zbiera podnety
k investíciám. Výročná členská schôdza by sa mala uskutočniť
v nedeľu 1.3.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 21.1.2009 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
Jubilanti: Lišková O.
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

duchovnú jednotu v zbore
vzájomnú úctu a rešpekt jeden k druhému
program v mesiaci
chorých a starších bratov a sestry
všetky zložky v zbore
svedecky život
misiu doma a v zahraniči
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Program
Program na mesiac január
január
1. Št. 10.00 Novoročná bohoslužba /kaz. P. Halža/
3. So
4. Ne
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

11. Ne
12.
13.
14.
15.

Po
Ut
St
Št

16. Pi
17. So
18. Ne
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
29.
30

9.30 Modlitby /D. Kušnierik/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/
Výlet mládeže
17.00 Staršovstvo
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby /Ľ. Straka/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/;
16.00 Stretnutie rodín; 18.00 Začiatok modl. al. týždňa
18.00 Modlitebný al. týždeň v ECAV
18.00 Modlitebný al. týždeň v CB
18.00 Modlitebný al. týždeň v Ref.
18.00 Modlitebný al. týždeň v AC
18.00 Modlitebný al. týždeň v BJB
16.00 Náboženstvo
18.00 Mestská mládež v AC
9.30 Modlitby /M. Liška/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/;
18.00 Michaľany; 18.00 Záver al. modl. týždňa
17.30 Mládež
17.00 Staršovstvo

Po
Ut
St
Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
So 17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby /F. Kaleja/; 10.00 Bohoslužba /kaz. P. Halža/;
Ne
18.00 Pracovné stretnutie zboru
Po 17.30 Mládež
Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi 16.00 Náboženstvo
Zmena programu vyhradená.
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