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Slovo na tento mesiac
...a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja.

Ef 6,15

V živote našej spoločnosti si nevieme predstaviť to, aby neexistovala lekárka pohotovosť. Považujeme to za nutnosť na pomoc pri záchrane ľudského života.
Božie slovo s nami hovorí o pohotovosti k pomoci, či záchrane
človeka pred večným zahynutím. Touto službou je vystrojená a poverená
Cirkev Pána Ježiša Krista a tým aj jeho jednotlivé údy, majúce celú duchovnú výzbroj. K duchovnému vybaveniu náleží pripravenosť zasahovať
pod vedením Pána k duchovnej pomoci človeku. Možno sa pýtame: Ale
ktorí ľudia potrebujú duchovnú pomoc? Každý má duchovnú potrebu
Božieho pokoja a zmierenia s Bohom, ale nie všetci poznávajú pravú
príčinu pustoty, prázdnoty, strachu z budúcnosti a zo smrti. Hľadajú síce
rôzne náhražky na potlačenie negatívnych pocitov, ale nehľadajú duchovnú pomoc, ktorú nám zvestuje evanjelium pokoja.
V službe pre evanjelium musíme počítať s Božou zvrchovanosťou,
s Pánom celého vesmíru, ktorý volá v milosti hriešnikov k pokániu na
základe obete ukrižovaného Krista. Úvodný text Písma hovorí s nami
o našej zodpovednosti, aby sme boli pripravení pohotovo podať pomoc
človeku v duchu evanjelia pokoja. Zasahovať môžme len tam, kde nás
náš Pán postavil a pripravil vopred situáciu, tak ako to stojí v Ef 2,10.
Výzva „obuť sa pohotovosťou“ je vnútorná duchovná pripravenosť nasmerovaná k blížnemu, nie k sebe. Ľudia vedia byt veľmi pohotoví k druhým a to vtedy, keď cítia, že by mohli mať z toho nejaký zisk pre seba.
Naša pripravenosť musí vyvierať z nezištnej Kristovej lásky.
Pohotovosť a pripravenosť má slúžiť pôsobeniu evanjelia pokoja.
Lebo evanjelium je Božie pôsobenie v tomto svete. Je to Božie prehovorenie lásky a pravdy k človeku v Kristovi. Sme pri tom, čo hovorí písmo:
„Evanjelium je Božou mocou na spásu každému veriacemu“ (R 1,16).
Táto moc Božieho Ducha nás týmto volá k službe Kristovi a jeho evanjeliu. V tejto službe musíme počítať s odporom, ktorý prežívajú svedkovia
evanjelia. Odpor, ktorý sa nás citeľne dotýka, je odporom voči Kristovi a
jeho evanjeliu. Našou zodpovednosťou je pripravenosť niesť evanjelium
pokoja. Máme veľké poslanie, bratia a sestry. Stíšme sa pred Pánom
a dajme seba k dispozícii Ježišovi, Jeho evanjeliu v Duchu Svätom.
Váš brat kazateľ
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Na rozlúčku s básnikom
V januári 2009 sa Slovensko na dvakrát rozlúčilo s básnikom Milanom Rúfusom. V Bratislave v evanjelickom chráme na Panenskej
ulici a potom v jeho rodisku v Závažnej Porube. Pod úpätím majestátnej Poludnice pri Liptovskom Mikuláši, kde si prial
byť pochovaný.
Patrí sa poďakovať nášmu básnikovi veľkému vo
viere, hlbokému v úcte ku
Slovu, ktoré zvečnil v pokornej službe v básňach –
pravdivo a bez pátosu. Poďakovať a rozlúčiť sa aj
nám, ktorí sme v našej
modlitebni nechávali zaznieť jeho verše vo chvíľach sviatočných.
Zo zbierky Vernosť (2007) si popri rovnomennej básni dovolím
pripomenúť výzvu – zaznievajúcu k ľuďom dobrej vôle – do služby
lásky. K všetkým bezbranným, ponižovaným, podceňovaným. Lebo
práve Zuzanky (postihnutá dcéra básnika – pozn. red.) vo svojej bezbrannej slabosti dokážu prebudiť básnikov. Byť ich osudom
i celoživotným poslaním.
Práve toto poslanie je podstatou zvesti Evanjelia (Mt 25,45 a 1 K
13). Že my – kresťania máme byť tvorcami vzťahov lásky
a pochopenia na ceste viery. Nie iba rezignovanými skeptikmi
k možnosti nápravy stavu vecí ľudských.
Milan Motýľ

Marec v Zborových listoch
Milí naši čitatelia, dovoľujeme si Vám predložiť na premýšľanie ako jednu z tém
do marcového čísla 2009 VYUČOVANIE s odkazom na verš NZ 2. Jánova 2,9 do
našich Zborových listov. Prijmite aj našu prosbu o príspevok, alebo prispejte námetom na ďalšie naše spoločné hľadanie otázok a odpovedí.
Redakcia ZL
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Milan Rúfus: Vernosť
„…bol som taký verný,
až som sa stal svedkom.“
Vladimír Holan

Len vernosť. A nič viac?
Akože? A nič menej!
Nie výcval pútnika do zeme zasľúbenej.
Nie slovo, krúžiace jak orol vo výši.
Len vernosť
človeka na svedka povýši.
Človeka na svedka a svedka na básnika.
Toho, čo počuje, čím orloj času tiká.
Orloj času i orloj večnosti.
Len vernosť údelu.
Aj more premostí.
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Téma:
Téma: EVANJELI
EVANJELIZÁCIA
A budete mi sved
svedkami! (Sk 1,8)
Tento imperatív vzkrieseného a zároveň odchádzajúceho Pána z tejto
zeme nepatrí iba vtedajším jeho učeníkom, ale učeníkom všetkých čias –
aj nám. Svedectvo sa totiž od momentu uverenia stáva trvalou a všadeprítomnou skutočnosťou každého, kto naozaj uveril. Nikdy nešlo o nejakú
zvláštnu skupinu v rámci kresťanstva, ktorá by mala svedectvo vo svojom živote vnímať ako špecifickú výsadu či nanútenú povinnosť. (Okrem
misionárov, pri ktorých sa svedectvo stalo primárnou záležitosťou.)
Svedectvo spojené s vyučovaním, ktorým poveruje Pán svojich učeníkov, však nie je hocijaké. Má zopár špecifických znakov.
Na prvom mieste je to svedectvo pre neho. Respektíve namiesto neho. Akoby sme pokračovali v tom vyučovaní a svedectve, aké používal
náš Pán. Máme „učiť všetko, čokoľvek nám prikázal on sám“ (Mt 28,20).
Ako učil a svedčil Pán Ježiš? Jeho súčasníci si všimli očividný rozdiel
medzi tým, čoho boli svedkami pri náboženských učiteľoch a pri ňom.
Náboženskí učitelia iba opakovali to, čo sa naučili, kým on ich učil ako
„ten, ktorý má moc“ (Mt 7,29). Ak aj my budeme iba opakovať to, čo
sme sa naučili, potom nebudeme tými pravými svedkami nášho Pána.
Aby bolo naše svedectvo účinné, musí byť aj ono konané „v moci“. Musíme nielen oznamovať pravdu ale ešte čosi popri nej: musíme túto
pravdu mať živú vo svojom srdci i navonok, nesmieme o nej pochybovať.
Je to pravda vyslobodzujúca. Ak jej nevytvoríme v našom vnútri priestor,
zostaneme uväznení vo svojej slabosti a navždy zviazaní iba s tými vlastnosťami, ktoré sme podedili po našich predkoch. Po linke nášho tela.
Svojich učeníkov vystrojil Pán najskôr „mocou Ducha Svätého“ (Sk
1,8), až tak ich následne poveril svedectvom. Ide o svedectvo Ducha
Svätého najprv v nás a potom skrze nás. Účinné svedectvo musí byť
zároveň radostné, lebo za ním stojí zjavená Božia vôľa: „Aby boli všetci
ľudia spasení a dospeli k poznaniu pravdy“ (1Tm 2,4)! Pravdy o sebe, že
„niet spravodlivého ani jedného“ (R 3,10), ale aj pravdy Božej, že Boh
vykonal všetko, aby žiaden človek „nezahynul, ale mal večný život“ (J
3,16), ktorý je v Božom Synovi – Ježišovi Kristovi. Vo viere v neho.
Verba docent, exempla trahunt- slová vyučujú, ale príklady priťahujú. Ak nebudeme žiť plnohodnotný život Božích detí a nasledovníkov Ježiša Krista, naše poučovanie ani vyučovanie nikoho neosloví. Čo skutočne
urobí Ježiša Krista príťažlivého pre dnešného človeka, je viditeľný Ježiš
Kristus v nás. Učeníci chceli vidieť Otca – a považovali to za vrchol.
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Dnešný svet chce vidieť Ježiša Krista – a je na nás, aby sme svedčili
tak, aby sme mu ho ukázali. Naše svedectvo viery spasiteľnej je svedectvo žijúceho Ježiša Krista v nás, ale aj žijúceho a zreteľného v našich
postojoch a činoch.
Miroslav Bielik

Skutky 1,8
„Teraz však na vás zostúpi Duch Svätý, vy dostanete jeho moc a budete
mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku, i v Samárii, až do posledných
končín sveta.“
Čo všetko sa z pohľadu dnešných metód masovej evanjelizácie pokladá
za zostúpenie Ducha Svätého na preplnené štadióny je známe a špecifické
pre rôzne cirkvi: davová extáza, zázračné uzdravenia, hovorenie v jazykoch.
Strata súdnosti v davovej psychóze je zďaleka nielen prejavom charizmaticko-letničných hnutí, ale aj sprievodným znakom pútí za zdravím do miest
zjavenia Panny Márie. Človek v neriešiteľnej životnej situácii hľadá zázračné
východisko a stáva sa „kresťanom“ bez vyznania svojej viny a podielu na
zavinenej či nezavinenej situácii. V nejednom prípade po vytriezvení, keď
zázrak nenastal a medzi kresťanmi sa nenašiel „milosrdný samaritán“, je
koniec tragický. Áno, aj samovraždou sa skončili neraz takéto pokusy hľadania viery.
Vráťme sa ale k biblickému citátu – „a budete mi svedkami“ – nie činiteľmi zázrakov, zaklínačmi či kúzelníkmi. Ak je základnou povinnosťou kresťanov svedčiť Božím slovom a osobným živým svedectvom, lebo viera je
z počutia, je rovnako dôležité byť k dispozícii tým, ktorí nám uverili a budú
potrebovať našu pomoc. Nie v počte, ale v kvalite vzťahov k blížnym je kľúč
k úspešnej evanjelizácii. Tá musí byť vždy osobná a neanonymná. Ja a ty,
nikdy nie ja a on.
V januárovom čísle Zborových listov nám brat Janko Vaščák uverejnil
trefnú reportáž zo zmarenej evanjelizácie gedeonitov na akadémii stredoškolákov v priestoroch TU v Košiciach. „Zdravá“ populácia adolescentov dala
prednosť zábave a konfrontáciu s Božím slovom v gedeonkách odmietla ako
prežitok. Je dobré si túto skutočnosť uvedomiť, nespoliehať sa na masový
úspech evanjelizácií a hľadať tých iných, výnimočných. Nič nové v celej histórii kresťanstva.
Nie je príjemné dostať košom na verejnom zhromaždení, v škole či na
pracovisku, tobôž keď ani doma nikto nemôže byť prorokom. Žiaľ, ale do
viery v Ježiša Krista sa človek ani telesne nenarodí, ani ju nezdedí, ani si ju
nekúpi.
Tento nezaslúžený dar viery musíme my všetci rozsievať ako vzácne semeno v správnom čase a na správnom mieste v nádeji, že náš Pán sa postará, aby ono vzklíčilo v ľudskom srdci a prinieslo hojnú úrodu.
Milan Motýľ
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Odkaz otcov
Cena 50 hal.

Ročník III.

Číslo 2-3.

November 1939

Čisté náboženstvo
Ep. Jak. 1, 27.
Vydáva spolok „RODINA“, Čeklís pri Bratislave.

Pokoj v búrke.
Popis na jazere Genezaretskom nám jasne ukazuje, čo nám je v
dnešnom čase potrebné. Prežívame búrlivé dni a potrebujeme pokoj.
Ale tu vidíme, že ľudia ani v lodi, v ktorej bol Pán Ježiš, nemalí pokoj.
Tí na lodí sa rozhodli pre Neho, ale počas bárky prestali byť Jeho
nasledovníkmi. Boli naplnení strachom a hrôzou o časný život a triasli
sa pred smrťou. Nemohli byť Kristovými učeníkmi preto, že sú to ľudia
— malej viery. Ľudia malej viery sa boja a malá viera je tá, ktorá málo
od Boha očakáva a málo chce.
Na prosby učeníkov Pán Ježiš utíšil more. On ich presvedčil, že
loď, na ktorej je On, nemôže sa potopiť. Prečo nemáme pokoj? Preto,
že máme malá vieru. Prečo sa bojíme? Preto, že strácame lásku. V
našej lodi nespí Pán Ježiš. On je večne živý, stále bdie a je s nami po
všetky dni. „Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha, nedrieme tvoj
strážca.“ Žalm 121, 3. Dnešná doba je doba strachu, neistoty, zmätku,
nespokojnosti, pochybnosti, ba i zúfalstva preto, že je to doba ľudí
malej viery. Mnohí v našom náboženstve robíme len to najnutnejšie a
hľadáme, aby toho bolo čím najmenej. Najkratšie shromaždenie,
najkratšie modlitby, najkratšie kázne, najmenej chodiť do
shromaždenia, najmenej veriť tomu, čo je v Knihe kníh, najmenej čítať
Bibliu a preto sme ľudia s malou vierou. Pamätajme, že čím je menšia
viera, tým je väčší strach, väčšia neistota, nespokojnosť a zúfalstvo.
Čakáme na príchod Jeho, že len On utíši túto búrku, tak je na nás
všetkých veriacich, aby sme k Nemu volali: „Prijdi, Pane Ježiši!“ A my
aby sme boli svetlom a soľou.
S.
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Malý slovníček
Evanjelium, evanjelista, evanjelizovať.
Slovo evanjelium v gréčtine znamená radostnú správu, t.j. samotnú správu o Pánu Ježišovi Kristovi, o jeho živote, učení, činoch,
utrpení, smrti a jeho vzkriesení. Ešte v nadpisoch Kralickej biblie sa
hovorilo o „evanjeliu – spísaní podľa Matúša, Marka“ atď. Tento spôsob je vlastne jediný primeraný pravému zmyslu slova evanjelium.
Účelom zmyslu evanjelií nebolo napísať životopis Pána J. Krista, ale
vyzdvihnúť niektoré podstatné udalosti a vyznať vieru, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Až v prenesenom zmysle významu slova evanjelium
sa začalo označovať za slovo, ktoré zachycuje radostnú zvesť
o Spasiteľovi. Preto v evanjeliách NZ nenájdeme chronologicky zoradené udalosti, ktoré by sme sa radi dočítali z podrobného životopisu.
Boli to misijné spisy. Ešte v II. storočí bolo viac napísaných evanjelií,
ale väčšina z nich sa stratila v dobe, keď cirkev bojovala proti pohanskej filozofii (gnosticizmu).
V cirkvi dosiahli rozhodnej autority len 4 evanjeliá, hoci boli aj
pokusy o jedno jediné. Cirkev však správne pochopila, že apoštolská
tradícia je lepšie hájená štyrmi, z ktorých každé zodpovedalo niektorej potrebe vtedajšieho kultúrneho spoločenstva, teda Židom (Mt),
Rimanom (Mk), Grékom (L) a potrebám univerzálnej kresťanskej
cirkvi (J).
Evanjelista je všeobecne zvestovateľom dobrej správy, posolstva, zvlášť o príchode Mesiáša – P. J. Krista, ako Spasiteľa ľudstva.
V apoštolských dobách bol evanjelistom každý, kto mal poslanie
zvestovať evanjelium – zvesť o Božom Synovi, ktorí ešte o ňom nepočuli. Pravdepodobne vtedy sa evanjelistami nazývali tí, ktorí konali
tento druh činnosti, teda zvestovanie a nie úrady v cirkvi. Každý
apoštol (po grécky vyslaný, posol, v hebrejčine šálúach), bol evanjelistom, šíriteľom dobrej správy, ale nie každý evanjelista bol apoštolom. Apoštolstvo bolo spojené s poverením a splnomocnením Kristovým k budovaniu cirkvi.
Evanjelizovať – môžeme voľne, po prekročení všetkých historických významov veľmi zjednodušene chápať ako šíriť dobré správy. V
kresťanstve teda oznamovať najdôležitejšiu správu o víťazstve Pána
Ježiša Krista nad dedičným ľudským hriechom a večným zatratením,
skrze jeho obeť ukrižovaním.
Pripravila D.K.
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Detská rubrika : Muška Šuška
Ahoj, deti !
Už som k vám priletela – ja, muška Šuška. A musím vám povedať, že nás
– všetky muchy a mušky veľmi mrzí, že nás nikto nemá rád. Všetci nás považujú za otravné potvorky, čo neustále poletujú, dobiedzajú a nevhodne vyrušujú. Napríklad sadnú niekomu na nos, keď sa tvári preveľmi dôležito.
Nuž, sčasti je to aj pravda, ale iste sme aj niečím užitočné, keď sme na
tomto svete. Máme velikánske oči – vlastne veľa malinkých očičiek. Preto
všetko včas spozorujeme a sme aj veľmi vrtké. No a máme aj kamarátov.
Moji kamaráti Maťko a Katka sú veľmi milé a veselé deti, ale musím na
nich dávať pozor.
Rada cestujem s Maťkom do školy. Má krásnu modrú prvácku školskú
tašku s autíčkovým obrázkom. Keď ide do školy, sadnem si na volant autíčka
a šoférujem: „Bzzzzzź – doľava, doprava, pozor – červená!!!“ Maťko mi asi
nerozumie, ale na prechode cez ulicu dáva veľký pozor.
Minule sme cestovali autobusom, ale Maťko sa mi vôbec nepáčil. Sedel si
na mäkkom sedadle a hompáľal nohami. Vedľa neho stál starý ujo a ten veru
nohami hompáľať nemohol – mal totiž barlu.
Maťko sa tváril, že ho nevidí. Trošku ho aj svedomie trápilo, ale hovoril si:
„Veď aj mňa budú večer bolieť nôžky. Možno tak, ako teraz jeho. Prečo by
som mu mal uvoľniť miesto na sedenie?!“ Odvracal hlavu, aby ho akože ani
náhodou nezazrel. Pozeral von z okna, ale ja som mu videla na nose, ako sa
pretvaruje. Na tvári mal výraz neviniatka – očičká doširoka otvorené, pusu
našpúlenú. Len sa pozeral nesprávnym smerom.
Po chvíľke ma to naozaj nahnevalo. Skočila som z autíčka na taške
a urobila : „Bzzzzzź“ – nálet na uško, ktoré bolo na tej strane, kde stál ujo
s barlou. Ale Maťko sa povznesene tváril, že sa nič nedeje. Tak som teda
stále lietala, sadala mu na uško a šteklila ho. Až to nevydržal, otočil sa
a chcel ma ťapnúť. Vtedy sa mu oči stretli s dedkovým pohľadom. Bol láskavý
a milé smejúce sa oči zahanbili Maťka. Ihneď vyskočil zo sedadla a ponúkol
ujovi miesto.
Ten sa poďakoval a po ceste sa ešte chvíľu rozprávali. Povedal mu, že sa
volá ujo Dušan a býva neďaleko neho. Má vnučku – prváčku Katku. A pozval
Maťka k nim na návštevu.
O návšteve u Katky vám porozprávam nabudúce. Dovtedy vymaľujte obrázok – pripneme ho na nástenku. Nezabudnite ho podpísať!
S muším pozdravom – Bzzzzzź,
Muška Šuška
Spracovala Kamila Motýľová
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Staršovstvo infor
informuje
Termín výročnej členskej schôdze sa presúva na 8.3.2009. Návrhy výdajov do rozpočtu treba odoslať bratovi pokladníkovi do
15.2. K tomuto dátumu by mali byť hotové aj výročné správy za
jednotlivé rozpočtové kapitoly.
13.3. sa má uskutočniť stretnutie bratov starších s manželkami.
Staršovstvo poslalo RCB svoj pohľad na zásady ordinácie kazateľov.
Staršovstvo prediskutuje s RCB možnosť čiastočného úväzku pre
br. Daniela Kušnierika v súvislosti s jeho prácou vo Vítkovciach.
Br. Motýľ v súvislosti s odchodom do dôchodku venoval zboru
pracovný stôl, 6 stoličiek a počítač.
19.-21.3. sa má konať teologická a pastorálna konferencia CB
v Hronci pri Brezne. Hosťom konferencie je známy anglický teológ D. Jackman. K účasti na konferencii sú pozývaní všetci pracovníci v cirkvi zo všetkých denominácií. Prihláška je k dispozícii
na www.cb.sk.
18.4. sa pripravuje stretnutie vs. staršovstiev v Košiciach.
Mládežnícky team sa 23.-24.1. zúčastnil na stretnutí pracovníkov
s dorastom a mládežou v Žiline. Do pravidelného vzdelávania
pracovníkov s mládežou,

ktoré

organizuje

RCB

v spolupráci

s českou RCB, sa prihlásili br. D. Klein a ses. J. Kutlíková.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 23.2.2009 na redakčnej rade.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halža, Ľ. Straka, I. Žežula, M. Bielik, D.Klincková,
J. Kutlíková, K. Motýľová (detská rubrika).
Web: http://www.cb.sk
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik spevu mládeže: 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 programy v mesiaci a ich požehnanie
Za svedecký a vyznávajúci život každého člena zboru
Za chorých starších bratov a sestry
Za šírenie evanjelia v meste aj vo svete
Za trpiacich pre evanjelium vo svete
Zborové listy 02 / 2009
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Program
Program na mesiac februá
február
uár
9.30 Modlitby (M. Havrila); 10.00 Bohoslužba (kaz.P. Halža)
Večera Pánova
18.00 Modlitby
17.30 Mládež

1.

Ne

2.
3.
5.
6.

Po
Ut
Št
Pi

8.

Ne

9.

Po

17.30 Mládež

12.
14.

Št
So

15.

Ne

18.00 Biblická hodina (L. Straka).
17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby (I. Žežula); 10.00 Bohoslužba (kaz. P. Halža);
16.00 Stretnutie rodín

16.

Po

17.30 Mládež

19.
20.

Št
Pi

22.

Ne

18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža).
16.00 Náboženstvo
9.30 Modlitby (M. Jaško); 10.00 (kaz. P. Halža)

23.
24.

Po
Ut

17.30 Mládež
17.30 Staršovtvo

26.
28.

Št
So

1.3.

Ne

18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža).
17.00 Zborová biblická škola
9.30 Modlitby (D. Kušnierik); 10.00 Bohoslužba (kaz. P. Halža) Večera Pánova
18.00 Modlitby

18.00 Biblická hodina (kaz. P. Halža).
16.00 Náboženstvo
9.30 Modlitby (M. Bielik); 10.00 Bohoslužba (kaz.P. Halža)
17.00 Michaľany

18.00 Pracovné stretnutie zboru

Zmena programu vyhradená.
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