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Slovo na tento mesiac
Lebo Hospodin bude súdiť svoj ľud a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
Ž 135,14
Ako máme rozumieť uvedenému slovu, ktoré je zároveň heslom
pre náš zbor pre rok 2010?
Upozorňuje nás na niekoľko zásadných rovín:
Boh rozhoduje o svojom ľude, hodnotí a obhajuje ho.
Denne sme svedkami rozmanitosti hodnotení tej istej udalosti, či
osoby v našej spoločnosti. Avšak takto to je nielen v našej spoločnosti,
ale aj na pôde zboru. Hodnotenie závisí vždy od uhla pohľadu, od úmyslov a motivácií, od toho čo sledujeme, aké normy používame a podobne.
Uvedomujeme si, že to nie je samozrejmé správne hodnotiť
a rozsudzovať.
Uvedený výrok Božieho slova, nás upozorňuje, že sme predovšetkým pod právomocou svätého Boha, čo je na jednej strane oslobodzujúce, pretože naším sudcom je spravodlivý Boh a nie človek. Je to
však zároveň aj výzva podriadiť sa v bázni Jemu. Totiž, pred Bohom môžeme obstáť len v poslušnej viere v Pána Ježiša Krista. Boh takých aj
požehnáva a obhajuje pre žalobcami zo stany sveta a satana. Nehľadajme ľudské hodnotenie našej situácie, ale hľadajme hodnotenie, ktoré
obstojí pred naším Pánom. K tomu nám môže pomôcť hlbší ponor do
Jeho slova s prosbou o poznanie udalostí a vecí v Božom svetle. K tomu
nám môže napomôcť výrok apoštola Pavla. "Ale mne najmenej záleží
na tom, či ma vy súdite, alebo akýkoľvek ľudský súd, ani sám sa
nesúdim. Lebo ničoho nie som si vedomý, ale nie v tom je moje
ospravedlnenie; ale Pán je Ten, ktorý ma súdi...“ (1K 4,3-4).
Duchovný stav zodpovedá duchovným zákonom
nášho Boha
v Kristovi.
To čo sa deje so mnou v osobnom živote, s nami v spoločenstve
zboru ale aj vo všeobecnosti, podlieha predovšetkým duchovným zákonom, ktoré si nemôže nikto, ani veriaci človek, upravovať podľa svojej
predstavy či poznania. Naša spoločnosť upravuje zákony podľa toho, kto
je pri moci. Ale nad tým všetkým sú Božie zákony. Ako napríklad: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj
žať!“ (G 6,7) „ A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu.“ (Kol 3,25) alebo
„Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim
pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať oby-
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vateľov zeme.“ (ZJ 3,10). A toto je zaväzujúca výzva, bratia a sestry,
k vernosti, chodiť podľa pravdy evanjelia.
Kto zotrváva vo vernej službe Bohu, prežíva Božiu milosť.
Boh dáva svoju milosť pokorným, ktorí sa mu dávajú k dispozícii.
Svojim služobníkom dáva milosť účasti na Jeho diele ale tiež na úžasnom
spoločenstve, o ktorom Pán Ježiš hovorí: „Ak ma niekto miluje, bude
zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k
nemu a budeme prebývať u neho“(Jn 14,23).
Osobne si myslím, bratia a sestry, že týmto nás Pán vo svojej
láske naliehavo volá pod svoju ochranu pre zlým, k vernej službe, byť
Jemu s vďačnosťou zaviazaní za vyvolenie z milosti a tvoriť tiež spoločenstvo bratov a sestier vzájomne si slúžiacich na svedectvo potrebným
okolo nás. Nech je nám v tom v milostivý náš Pán.
Váš brat kazateľ Pavol Halža

Boris Pasternak
/1890 - 1960/
Niektorým z nás pamätníkov je známa aféra s udelením a
odmietnutím Nobelovej ceny za literatúru na rok 1958 za Pasternakov román DOKTOR ŽIVAGO. Menej známy je fakt, že po predčasnej smrti autora na infarkt nasledovala ďalšia perzekúcia.
Vdova po spisovateľovi Oľga Ivinská bola za spoluúčasť na nelegálnom vývoze rukopisu románu na Západ odsúdená na 9 rokov
kriminálu. Taktiež je menej známe, že Pasternak ako očitý pamätník oboch Ruských revolúcií i dobrovoľnej smrti jeho rovesníkov - básnikov Jesenina, Majakovského, Cvetajevovej zostal počas celého života v totalitnom režime neumlčaným svedkom a nie
sudcom (súd ponecháva na čitateľov) za cenu celoživotného prenasledovania ako vlastizradcu. Jeho morálna neochvejnosť spočívala na viere - bol kresťanom bez cirkevnej príslušnosti.
Nadväzujúc na stále aktuálnu kresťanskú potrebu byť
svedkami viery v nášho Pána, som vybral túto krátku báseň ako
návnadu na prečítanie celého románu.
Vybral Milan Motýľ
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Básne Jurija Živaga
/1946-1953/
Vrava stíchla. Scénou idem k dverám.
Opieram sa o ich veraje.
Zo vzdialenej ozveny si zbieram,
o čom vlastne moja éra je.
Z ďalekohľadov, čo zviera masa
pred očami, mieri na mňa tma
Abba, otče, ak len trochu dá sa,
odním tento kalich odo mňa.
Teší ma tvoj neochvejný zámer,
túto rolu neodmietam hrať.
Ale teraz hráme v inej dráme,
tentoraz ma, prosím, neobsaď.
Ale už sú rozvrhnuté dejstvá,
cesta vie, kam vedie. Koniec. Dosť.
Som sám, všade plno farizejstva.
Život prežiť nie je maličkosť.
Milan Motýľ

Chrobák v hlave
Všetky matky sú matkami veľkých ľudí. Nie je ich vinou, že
im život prinesie sklamanie.
/B. Pasternak/
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Je Biblia predsa len skutočná?
V rámci prílohy Veda denníka SME z 14.1. t.r. ma zaujal
pomerne krátky článok odvolávajúci sa na komuniké univerzity
v Haife (7.1.), kde sa píše o úspechu tamojších vedcov pri
rozlúštení jedného, na prvý pohľad, zdanlivo nezaujímavého
hlineného črepu so skoro úplne zmazaným textom, ktorý bol
objavený v údolí Elah, kde práve pred zhruba tromi tisícročiami
ešte mladučký Dávid porazil hrozitánskeho Goliáša.
Zrovna vek tohto „črepu“ sa datuje práve do obdobia
panovania kráľa Dávida (cca. 1040 – cca. 970 pred Kristom). Aké
bolo prekvapenie archeológov, keď po zložitej rekonštrukcii textu
sa im ho nakoniec podarilo rozlúštiť s nasledovným znením:
„neurobíš (to), ale budeš uctievať (Pána); Váž si otro(ka) a
vdo(vu)/ Váž si siro(tu); (a) cudzinca. Ob(hajuj) dieťa/ obhajuj
chudo(bného a); vdovu. Pomôž (chudobnému) cez kráľa.; Chráň
chudob(ného a) otroka/ (podpo)ruj cudzinca.“
Dôležité je ani nie to, že text je písaný v hebrejčine, čo je
zatiaľ asi najstarším dochovaným textom v tomto jazyku vôbec,
ale jeho obsah nám čosi pripomína. Síce nie je priamo citátom
z Písma, ale rozhodne je ním až veľmi nápadne inšpirovaný, viď
napr. Izaiáš 1:17, Žalm 72:3, Exodus 23:3 a iné. To hovorí iba
jedno, že Písmo existuje už veľmi dlho, tým že sa zachovávalo
v písomnej podobe a neskôr bolo iba prepisované a aj to za
pomoci veľmi presných a prísnych pravidiel, tak ho máme aj my
k dispozícii v autentickej podobe. Námaha rôznych spochybňovačov a popieračov Biblie tak vychádza nazmar. Už aj vedecká
verejnosť má k dispozícii veľmi vážne argumenty, ktoré fakt, že
sa tento nápis našiel v silne vybudovanej pevnosti, ktorej stavbu
si mohla dovoliť iba dobre centralizovaná a silná ríša, ešte viac
umocňuje.
Biblia teda nie je v žiadnom prípade neskorším súpisom
ľudových legiend, ktoré sa snažila „preosiať“ kritická teológia, až
sa „vedecky“ prepracovala k popretiu Boha samotného. Nuž a pre
nás má mať snáď najväčšie poučenie samotný obsah tohto
nápisu, t.j. záujem o potreby a ochranu slabších ľudí. To je odkaz
a prvok, ktorý sa diametrálne líšil od pohanských kultúr tých čias
a bol vlastný iba kultúre Božieho ľudu. Kiežby aj rôzne naše texty,
ktoré píšeme, boli presiaknuté múdrosťou Knihy kníh, tak ako to
bolo u pisára tohto „črepu“.
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Hlinený artefakt nápisu z 10. storočia pred Kristom (15 cm X 16.5 cm) nájdeného
v Khirbet Qeiyafa.

Rekonštrukcia textu podľa Prof. Gershona Galila z Katedry biblických štúdií Univerzity v Haife.

J. Vaščák

Chrobák v hlave
Predstavte si ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia.
/K. Čapek/
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Podceňovaná vernosť
Aj vy ste zastali, ako sa to stalo pred dávnym časom aj mne, pri
výzve ako aj konštatovaní Pána Ježiša: „Ale kto zotrvá až do konca, bude
spasený“? (Mt 24,13) Nevyvolal tento verš aj vo vás otázky typu: Ako je
s našou či mojou vernosťou? Ako sa dnes vernosť vníma? Rovnako ako v
čase, keď Pán Ježiš vyslovil tieto slová? Neposunuli sme jej hranice až do
benevolentnosti a nezáujmu zostať aj v tomto čase nevery verní evanjeliu, jeho pravde, samotnému Pánovi? Nespohodlneli sme práve smerom k
vernosti? Otázok by mohlo byť ešte viac.
Na druhej strane však vernosť zostáva dôležitá v Božích očiach
tak v prvom storočí ako aj na začiatku tohto nášho – 21. Možno ani nie
tak preto, či budem alebo nebudem spasený, ak patrím už Kristovi, ale či
vernosťou oslávim môjho Pána, či mu prejavujem práve takto, že stojím
v tom, čo som poznal, pevne v každom čase a za každých okolností česť
a slávu.
Je na škodu celej tejto vážnej záležitosti., keď niektorí teológovia
použili práve tento verš ako „stračiaka“ na ľudí. Ide o premyslený psychologický ťah. Všetci si uvedomujeme, že sme nikdy neboli stopercentne verní a ani nikdy celkom verní nie sme. Jakub nám pripomína: „Všetci
v mnohom klesáme!“ (Jk 3,2) Naše spasenie nie je založené na nás, ale
na dokonalom diele Pána Ježiša. On je jeho pôvodcom i garantom, že
nebude nijako znehodnotené alebo stratené. Ani vo všeobecnosti ani pri
jednotlivcovi. To na margo toho, aby sa tento verš neposunul do roviny
zneisťovania spasenia.
Na druhej strane nerobíme dobrú službu pravde evanjelia, ak
jednotlivé verše vytrhávame z kontextu a zabúdame, kým boli vyslovené, kto bol adresát, za akých okolností vznikli a akú majú platnosť: dočasnú alebo trvalú. Stručne povedané smerom k tomuto veršu: 24. kapitola Matúšovho evanjelia smeruje k veľmi vážnym udalostiam a skutočnostiam. Pripomeňme tri najdôležitejšie: a) zničenie Jeruzalema, b) druhý príchod Pána Ježiša, c) koniec sveta. Adresátom sú tu Židia pred koncom sveta. Zachránení budú tí, ktorí v tejto skúške súženia obstoja,
zostanú verní Bohu a neodpadnú.
A čo znamená táto výzva pre nás – údy cirkvi? Náš koniec môže
prísť kedykoľvek: smrť alebo Pánov príchod. Aj my sme istým spôsobom
stále v skúške. Za všetkým sa odohráva duchovný boj. Ako obstojím?
Ako zostanem verný? Radi by sme prežívali aj my ako žalmista hovorí:
Len „dobré a milosť“ (Ž 23)? Ale nie je tomu tak, preto sme vyzvaní, aby
sme ako účastníci na diele spasenia „počiatok podstaty dodržali pevný až
do konca!“ (Žd 3,14) Aby sme mohli spolu s Pavlom povedať, že sme
bojovali dobrý boj viery, ktorý sa vyznačoval vernosťou. Rád by som si
vytýčil heslo na tento rok: Zostaň verný až do smrti!
Miroslav Bielik
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Hlúpa myška
Myška si vyšla na prechádzku. Pochodila po dvore a vrátila
sa k mamke. „Mamička, videla som dve zvieratá. Jedno strašné a
druhé dobré.“ Mamka povedala: „Povedz, aké to boli zvieratá?“
Myška povedala: „To strašné chodí po dvore takto: nohy má čierne, chochol červený, oči vypučené a nos ako háčik. Keď som šla
okolo, otvorilo papuľu, zdvihlo nohu a začalo kričať tak silno, že
od strachu som nevedela kam ujsť. „To je kohút“, povedala stará
myš. „Ten nikomu nič zlého neurobí, neboj sa ho. No a druhé
zviera?“ „Druhé ležalo na slniečku a vyhrievalo sa. Kŕčik má biely,
nôžky sivé, hladké, oblizuje si biele prsíčka a chvostíkom ledva
hýbe, na mňa pozerá.“ Stará myš povedala: „Hlupaňa si, hlupaňa. Veď je to kocúr!“
Túto bájku pre vás deti napísal Lev Nikolajevič Tolstoj. V
čom je jej poučenie pre ľudí? Iste, tam, kde sa darí myškám, sa
nemusí dariť ľuďom. Ale skrytou múdrosťou v bájke je to, že zlé a
nebezpečné tvory sa vedia maskovať krásnym zovňajškom a o to
sú zákernejšie. Nesmieme sa dať tak ľahko oklamať ako hlúpa
myška! Ozajstné dobro sa nehľadá v krásnom hladkom kožúšku,
lebo je ono dobre schované hlboko v srdiečku. A srdiečko sa dá
otvoriť len jedným kľúčikom. A ten kľúčik sa volá – no, či to
uhádnete milé deti, …................? Máme ju od nášho Pána, Božieho Syna Ježiša Krista a nesmieme ju nikdy stratiť, aby nám
srdiečka nezatvrdli zlobou a neposlušnosťou.
Zdraví vás,deti, ujo Bonifác, veď viete ktorý - ten s tým
ťažkým batohom!
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Modlitebné podnety
Opakovane máme podnet modliť sa za aktuálne programy v mesiaci.
Rozšírme si pohľad na dôležitosť tohto zápasu.
Za nedeľné zhromaždenia, aby sme pri zvestovaní Božieho slova,
mohli prežívať oslovenie Božím slovom pôsobením Ducha Svätého na
naše svedomie. Tiež, aby sme prežívali spolupôsobenie Ducha
v modlitebnej odpovedi na počuté slovo.
Za biblické hodiny v zbore, aby sme cez spoločné štúdium proroka Zachariáša, mohli vyrozumievať, čo znamená tá zásadná výzva
k Božiemu ľudu: „Takto hovorí Hospodin Zástupov: Navráťte sa ku mne,
hovorí Hospodin Zástupov, a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin Zástupov.“ (Zach 1,3). V obsahu knihy Boh odpovedá ako, kedy, za akých
podmienok a s akým cieľom sa navráti k svojmu ľudu.
Za stretnutia rodín, ktoré sa stretávajú s programom “Ako vybudovať celoživotné zdravé manželstva“. Prosme, aby Pán daroval rodinám
pevné Biblické základy, aby sa spoločne mohli stať základom zdravého
života viery v zbore.
Za malú biblickú školu v zbore, v ktorej nám ide o to, aby sme sa
stali pevne ukotvenými v Písme. Končime prehľad SZ a chceme otvoriť
prehľad NZ. Prosme, aby Pán prehĺbil záujem o Božie slovo a pridával
nových záujemcov o biblické štúdium.
Za nedeľnú besiedku, aby deti mohli poznávať Pána Ježiša Krista.
Spoločne preberajú program spracovaný pre deti podľa Skutkov svätých
apoštolov.
Za mládež, aby mohli prežívať plné vydávanie sa Kristovi, ktorý v
nich môže vybudovať nový charakter podľa evanjelia.
Za spevokol, za ktorý sme vďační, hoci táto služba nie je samozrejmosťou a má svoje problémové stránky. Prosme Pána za ochotu slúžiť darom spevu k Božej cti aj tých, ktorí sa ešte pre túto službu neotvorili. Zároveň ich k tejto službe chceme prizvať.
Za staršovstvo, aby konalo pastiersky v mene Pánovom a strážnu
službu rozpoznávajúc útoky zlého, jeho skryte pasce. Prosme za prinášanie zdravého pokrmu Božieho slova k zdravému životu v zbore, aby
sme všetci spoločne nasledovali Krista.
Za skupinku, ktorá sa stretáva pri Božom slove v rodine, aby
rástla vo viere a v zborotvornosti.
Za to, aby nám Pán pridával nových zachránených ľudí.
Za misiu doma a vo svete.
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Staršovstvo informuje


Heslo staršovstva na tento rok: 1Kor 13,6: (Láska) neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde.



Plánuje

sa

kúpa

bodového

osvetlenia

na

kazateľňu

a nového reproduktoru do suterénu.


Staršovstvo vyzýva stavebný odbor na prípravu projektu
Bardejovská. Mal by sa tiež zaoberať výmenou okien na
priečelí modlitebne na poschodí.



Staršovstvo

zhodnotilo

priebeh

sviatkov,

Silvestra

a

aliančného týždňa. Domnieva sa, že na Silvestra stačí
skromnejšie pohostenie, ako bolo tohto roku.


Viacerí pravidelní účastníci práce vo Vítkovciach prejavili
záujem o prípravné členstvo v zbore. Staršovstvo bude
tieto otázky riešiť v spolupráci s bratom

Kušnierikom.

Problematiku ďalšej práce vo Vítkovciach chceme riešiť aj
s Radou CB.


Staršovstvo akceptovalo vyhlásenú zbierku (listom Rady
CB) na pomoc postihnutým po zemetrasení v Haiti. Uskutočnila sa v zbore v nedeľu 24. januára.



Výročná členská schôdza by sa mala uskutočniť 7.3.
o 15:30.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v piatok 19.02.2010 na redakčnej rade.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halža, Ľ. Straka, I. Žežula, M. Bielik, D. Klincková, K.
Motýľová, J. Kleinová (grafika).
Web: http://www.cbke.sk
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik spevu mládeže: v nedeľu o 9.00 hod. v modlitebni
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni
Program pre deti je každú nedeľu:
besiedka: od 10.25 do 11.00 hod.
Besiedka – nácvik spevu: v nedeľu počas besiedky

Kto potrebuje službu autom, nech sa obráti na brata kazateľa.
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. P. Halža 0907 927 590
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Jubilanti: Dudášová Gita
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Program na mesiac február
1.
2.
4.
6.

Po
Ut
Št
So

7.

Ne

8.
10.
11.
12.
13.

Po
St
Št
Pi
So

14.

Ne

15.
18.
19.
20.

Po
Št
Pi
So

21.

Ne

22.
25.
27.

Po
Št
So

28.

Ne

1.3.

Po

17.30 Mládeţ
18.15 Prednáška Izrael- Eséni J. Bán
10.00 Zhromaţdenie /br. M.Liška, kaz. P. Halţa/
Pamiatka na ukriţovanie a zmŕtvychvstanie Jeţiša Krista
18.00 Modlitby
17.30 Mládeţ
17.30 Schôdza staršovstva
18.00 Biblická hodina /br. M. Bielik/
17.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaţdenie /br.Ľ. Straka, kaz. P. Halţa/
16.00 Vítkovce
17.30 Mládeţ
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/

10.00 Zhromaţdenie /br.I. Ţeţula, kaz. P. Halţa/
16.00 Stretnutie rodín;
17.30 Mládeţ
18.00. Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
17.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaţdenie /br. M. Bielik, kaz. P. Halţa/
18.00 Michaľany Biblická hodina
17.30 Mládeţ
Zmena programu vyhradená.
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