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Slovo na tento mesiac
Blahoslavený si Izrael! Kto ti je podobný? Ľud zachránený Hospodinom. On je tvojím ochranným štítom, tvojím
slávnym mečom.
5M 33,29
Neraz sa v živote zastavíme a obzrieme späť, aby sme hodnotili to,
čo sme prežili a poznali a čoho sme sa zúčastnili. Takéto myšlienky prichádzajú na veriaceho človeka, keď prežíva, že život na zemi je ohraničený smrťou a
blíži sa k cieľu pozemského putovania. Sám sa neraz na tým zastavím
a premýšľam o svojom príbehu života. Povieme si, koľko vecí by som urobil
inak, keby som vtedy mal toľko svetla poznania, aké mám teraz? V takomto
rozmýšľaní ma oslovilo uvedené slovo, ktoré Mojžiš vyslovil na záver svojho
života.
Mojžišove posledné slova sú chválorečením Božieho ľudu Izraela:
“Blahoslavený si Izrael!“ Keď sa pozrieme na príbeh Mojžišovho života, tak
nás prekvapuje toto jeho vyznanie. Na základe čoho sa takto vyjadruje, keď
sám prešiel mnohými nepríjemnosťami života zo strany tohto ľudu? Neraz bol
v ohrození života, keď sa ľud búril proti nemu a ešte aj jeho súrodenci hovorili
proti nemu. On týmto vyznaním nechváli kvality ľudí, ale nezaslúženú Božiu
milosť, ktorú sám mocne a mnohokrát prežíval nad Božím ľudom. Hospodin je
jeho záchrancom, jeho štítom a mečom. Je to pohľad viery, ktorý vychádza
z poznania Boha, ako sa mu zjavil, z poznania Božieho plánu vyvolenia Izraela.
Platí to aj vzťahom k Božiemu ľudu Novej zmluvy. Ľudu, ktorý je
zástupom hriešnikov, ktorí prijali Božiu milosť na základe vykúpenia
v Kristovi. Všetka chvála patrí Bohu, za mnohé jeho milosrdenstvo. Cirkev
Kristova tu je a trvá a zostane len preto, že Boh v Kristovi je záchrancom
a ochranným štítom pred útokmi nepriateľa. Cirkev je požehnaná Pánom
a Ním trvá a víťazí. Božie deti prežívajú na ceste viery mnohé ťažké a boľavé
chvíle, tak ako ich prežíval aj Mojžiš. Veď čí dobre nepoznáme z vlastnej skúsenosti, že medzi nami veriacimi sa prejavujú náklonnosti k zlému,
k ľudskému a telesnému zmýšľaniu? Sme poznačení rôznymi zmätočnými
vplyvmi ľudskej tvrdosti, pýchy a rôznych názorov - možno humánnych, ale
nie podľa Božieho Ducha. Pamätajme však, že všetky ťažkosti a slabosti na
ceste viery majú slúžiť Božím deťom na to, aby sa pri nich prejavila Božia
moc. Viera v Krista musí byt prečisťovaná, aby nakoniec aj v našich životoch
boli zrejmé víťazstvá viery plynúce zo zjavenia Ježiša Krista.
Preto neprepadávajme sebaľútosti, keď pohľad na okolnosti je deprimujúci a naše skúsenosti nám to potvrdzujú, ale hľaďme vierou na Krista.
Záchrana Božieho diela nie je v ľuďoch, ale v Kristovi. Je pripravená pre tých,
ktorí sa mu denne v pokore odovzdávajú a vierou povstávajú vo vedomí, že
Božia moc sa dokonáva v našich slabostiach. On dokoná svoje dielo
s Izraelom aj s Cirkvou. Hľaďme bratia a sestry, aby naše srdce bolo plné
viery, milosti a moci Ducha Svätého (Sk 6,7).
Váš brat kazateľ
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Víkendový pobyt mládeže
Hermanovce 21.5. – 23.5.2010
Na stretnutí mládeží východoslovenského seniorátu
sme spoznali dedinu Hermanovce a rozhodli sme sa vrátiť na
miesto činu v čo najkratšom čase. V Hermanovciach mali jediný voľný termín práve vtedy, keď niektorí z nás sa pripravovali
na maturitu, štátnice a iné skúšky. Človek si nikdy dobre nevyberie, všimli ste si? Takže nás opäť bolo iba zopár, ale nevadí.
Celý týždeň pršalo, preto sme sa teplo obliekli. Pribalili
deky, hrubé svetre a čakali sme zimu, ale prišlo slniečko
a teplučko. Zásoby boli nakúpené, hry a duchovný program
pripravené.
Zásob jedla sme optimalizovali, aby sme prežili a mali
čo najmenej roboty. Pochutili sme si na párkoch, špagetách,
ovsenej kaši s ovocím a šošovicovej polievke (informácia pre
mamky, aby vedeli, že synovia nehladovali). Ubytovanie bolo
výborné a výhľad úžasný.
Zahrali sme si ping-pong,
badminton, išli sme do Údolia
obrov pod Šimonku (informácia
pre otcov, aby vedeli, že synovia nie sú leniví).
Duchovný program sme
venovali
hriechu.
Presnejšie
povedané akémusi úvodu do
problematiky hriechu – prvotný
dedičný hriech, sedem smrteľných hriechov podľa knihy Billyho Grahama a malé hriechy v našich životoch (informácia pre
br. kazateľa a starších, aby vedeli, že mládež nepreberá bludy).
Ako ilustrácia nám poslúžil príbeh z knihy o kazateľovi,
ktorý mal veľmi prísnu kázeň o hriechoch. Po kázni k nemu
prišiel jeden brat a snažil sa mu vysvetliť, že nemôže tak tvrdo
kázať, že ľudí odradí. Hriech sa dá pomenovať aj ako omyl,
nedopatrenie, negatívne jednanie. Netreba používať slovo
hriech, netreba strašiť ľudí. Kazateľ ho vypočul, išiel do lekárne a kúpil fľašu s nápisom JED. Priniesol ju bratovi a hovorí
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mu, že pochopil, čo chcel minule povedať. Že je treba vziať
fľašu a nápis JED prepísať nápisom Mentolové cukríky, potom
bude všetko v poriadku. Ale nebude, lebo jed vo vnútri bude
oveľa nebezpečnejší ako predtým. Nebude dobre pomenovaný, bude viacej smrteľný. Takto je to aj s našimi hriechmi.
Žijeme v dobe, ktorá všetko relativizuje, nechce počuť pravdu.
Ani slovo hriech už nie je vhodné. Ale je to veľmi nebezpečné, pretože pokiaľ nerozoznáme a nepomenujeme
hriech, ktorý je tým jedom, čaká nás smrť.
Chceme pokračovať v téme siedmich smrteľných hriechov,
ktorá je súčasťou morálnej teológie už od 6. storočia, kedy
pápež Gregor Veľký pomenoval sedem skupín hriechov, do
ktorých potom zaradil všetky ostatné hriechy. Aj keď takýto
zoznam v Biblii neexistuje, toto učenie je biblické, lebo veľakrát sa o všetkých týchto hriechoch v Biblii hovorí (informácia
pre všetkých čitateľov – pýcha, hnev, závisť, nečistota, obžerstvo, lenivosť, lakomstvo). Hriech pýchy sme už prebrali na
ďalšom stretnutí mládeže.
Pobyt sa nám veľmi páčil, radi sme sa zúčastnili aj sobotnej mládeže spoločne s miestnou mládežou. Sme vďační
Pánu Bohu za príležitosti, ktoré nám dáva, aby sme sa viacej
spoznávali a mali radi.

4

Zborové listy 06 / 2010

Dojmy z konferencie
Keď som sa koncom marca dozvedel, že som bol staršovstvom vybraný ako náhradník na konferenciu CB v Leviciach, netušil som, že sa konferencie naozaj zúčastním. Na
nedeľnom zhromaždení 25. apríla som sa dozvedel, že jeden
z bratov nemôže ísť na konferenciu, a preto ako náhradník
pôjdem ja. V Leviciach mám veľkú rodinu a ako chlapec som
tam často chodil aj s rodičmi a bratom na prázdniny ku starej
mame. Moja mamka totižto pochádza z rodiny Valentovcov z
9-tich detí a väčšina týchto príbuzných žije v Leviciach a navštevuje tiež levický zbor CB. Preto som sa veľmi potešil, že
nakoniec sa zúčastním tejto konferencie. Bol som si vedomý,
že pre obsiahlosť programu konferencie nebudem môcť veľa
času stráviť s rodinou. Dúfal som len, že tam niekoho z našich
stretnem a budem môcť stráviť večer a tiež noc v dome u niekoho z našej rodiny.
Na konferenciu sme vyrazili v piatok 30. apríla krátko
pred obedom. Boli sme si vedomí, že cestovať v piatok bude
časovo náročnejšie a chceli sme stihnúť začiatok o 16:00 hod.
Cesta nám ubiehala pokojne. Počas celej cesty sme mali dostatok spoločných tém s bratom kazateľom Halžom a bratom
Oliverom Strakom a rozhodne sme sa nenudili. Slniečko nám
krásne svietilo, cesty boli suché a bezpečné. Pri priateľských
rozhovoroch nám cesta ubehla pomerne rýchlo a okolo 15:30
sme boli v Leviciach.
Konferencia začala presne v stanovenom čase. V tento
prvý deň konferencie bol hlavným bodom programu návrh na
ordináciu brata Ervína Mittelmana. Brat Ervín Mittelman bol
nakoniec hlasovaním zvolený za kazateľa CB. Samotná ordinácia bola spojená s večerným zhromaždením v CB Levice. Ordináciu kazateľa som videl prvý krát v živote a bolo naozaj jedinečné vidieť ako všetci kazatelia CB kládli ruky na brata E.
Mittelmana a modlili sa nad ním.
Zhromaždenie malo úžasnú slávnostnú atmosféru. Vypočuli
sme si nádherný, priam nebeský spev levickej mládeže. Ťažko
to opísať slovami, treba to jednoducho počuť ! Kázeň mal brat
kazateľ Grulich z Prahy. Oslavná atmosféra sprevádzala nielen
kázeň, ale aj celú konferenciu, pretože CB tohto roku oslavuje
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130. výročie svojho vzniku. Vo vestibule zboru bolo obrovské
množstvo fotiek z histórie CB, boli tam staré fotky zakladateľov slovenskej vetvy CB z Nyiregyházy, fotky z výstavby zborového domu v Leviciach a veľa iných. Po skončení zhromaždenia sme boli rozdelení na nocľah k bratom a sestrám z levického zboru. Brat kazateľ nocoval u svojej dcéry, ktorá žije
v Leviciach. Ja s Oliverom som bol nakoniec u mojej tety a uja
Marföldyových. Bolo nám spolu veľmi dobre a čas nám spolu
veľmi rýchlo ubehol. Teta nás veľmi chutne pohostila a nechýbal ani vynikajúci koláč. Vďaka Pánu Bohu aj za túto možnosť
stretnúť sa s našou milovanou rodinou.
Veľmi významným bodom druhého dňa konferencie bola tiež prezentácia nového spevníka CB. Dozvedeli sme sa, že
v Bratislave sa stretáva skupina najlepších hudobných odborníkov CB s cieľom vytvorenia nového spevníka. Cieľom tejto
Spevníkovej pracovnej skupiny, (ďalej len SPS) je aktualizovať
spevník, t.j. niektoré piesne budú nahradené novými, aby
spevník CB kráčal takpovediac s dobou, ale zároveň SPS chce
prinavrátiť mnohým našim starým piesňam originalitu, presne
tú hudobnú hodnotu, ktorú autori piesní pri komponovaní do
týchto piesní vložili. Mnohí z nás si to vôbec neuvedomujú, že
piesne ktoré poznáme z nášho spevníka nie sú v pôvodnom
hudobnom znení, ale sú upravené. Nový spevník by mal byť
hotový v roku 2016.
Dôležitou témou konferencie bola možno otázka hospodárenia a schválenie rozpočtu pre rok 2010. Bolo pre mňa
veľmi príjemným zistením, že táto horúca téma, ktorá vyvolala veľmi búrlivé diskusie a ukrojila najväčšiu porciu času z celej konferencie nakoniec skončila vzájomnou dohodou a
schválením rozpočtu. Bratia, ktorí v jednej chvíli búrlivo debatovali a chránili záujmy svojich zborov sa nakoniec po ukončení konferencie veľmi priateľsky s úsmevom, potľapkávaním a
aj objatím lúčili.
Domov sme odchádzali plní dojmov, s vedomím, že náš
Pán nás spája a napĺňa láskou k druhým nech sú hoci aj naše
názory na niektoré veci rôzne. Podstatné je, že v otázke viery
v obeť nášho Pána Ježiša Krista sme jednotní.
Maroš Madáč
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Bardejovská – čo s ňou?
Áno, tá donedávna chrastím a burinou zarastená paseka
uprostred panelákov najväčšieho košického sídliska – pre niektorých výzva (šanca 33 centov za „štvorák“ pozemku
sa predsa neodmieta a je to záväzok voči mestu, ktoré nám
ho poskytlo), pre iných hlavy bôľ, pre ďalších niečo, čo nevedia, čo s tým a načo by to malo vlastne slúžiť a pre niektorých
možno niečo, čo ani nikdy nemalo byť. Niekto v nej vidí veľké
perspektívy rastu zboru, iný zase nepríjemnú záťaž, ktorá len
odčerpáva zdroje zboru. Kto má pravdu?
Pred nedávnom som bol splnomocnený urobiť v zbore krátku
anketu, výsledky ktorej sú uvedené nižšie. Snažil som sa osloviť jednak skúsených ľudí, ktorí majú už niečo v CB za sebou
a ich práca je svedkom samým o ich postojoch a jednak mladšie rodiny, ktoré by mali byť perspektívou nášho zboru. Všetkým, ktorí neodmietli, sa musím ešte raz aj touto cestou poďakovať. Čitateľa prosím, aby sa „nenadýmal“ nad niektorými
názormi, lebo niet nič lepšieho, ako poznať úprimne vyslovený
názor, hoci pre neho veľmi nepríjemný.
Otázka znela: Aký je Váš postoj k „Bardejovskej“? Oplatí
sa do nej pustiť? Ak áno, čím by ste boli ochotní Vy prispieť? A tu sú ich odpovede:
Už neochota hovoriť na túto tému niečo signalizuje. K začatiu
a aj dokončeniu nejakého diela je potreba dostatok odvahy,
smelosti a nadovšetko zdravie. Pre duchovné dielo duchovné
zdravie. Nemoc sotva niečo dovolí. A čím by sme mohli my
ešte pomôcť? Úmerne k našim možnostiam podporiť všetko,
aby uvedené danosti pre také dielo tu najprv boli, ale len vtedy, ak bude taká ponúkaná pomoc prijímaná a nie súdená.
(Ľudovít a Vlasta Strakovci)
Momentálne a najbližšie roky podľa nášho názoru nemá zmysel sa pustiť do nejakej výstavby, a to najmä z dôvodu finančnej náročnosti takejto stavby. S tým úzko súvisí aj momentálny malý počet návštevníkov nášho zboru a nemyslím si,
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že postavením nového zborového domu sa na tom niečo zmení. Nové múry nezmenia zborový život a taktiež postoj ľudí,
resp. náhodných návštevníkov z vonku k zboru CB Košice.
(Vilo a Ľuba Kušnírovci)
Bardejovská má rozhodne budúcnosť, ale vzhľadom k finančným možnostiam nášho zboru, počtu členov a tiež vzhľadom k
tomu, že o dva roky budeme mať nového kazateľa, tak je rozumné s výstavbou ešte nejaký čas počkať. Samozrejme tento
čas sa dá využiť na hľadanie vhodného dispozičného návrhu,
prípravu projektu a samozrejme to celé vhodne načasovať. Čo
sa týka našej pomoci, tak sme, samozrejme, ochotní poskytnúť akúkoľvek pomoc v rámci našich možností. Som ale toho
názoru, že náš zbor túto náročnú úlohu sám bez pomoci ďalších zborov a rady CB nezvládne. (Maroš a Irena Madáčovci)
Myslíme, že sa do "Bardejovskej" "oplatí pustiť" za určitých
podmienok, ktoré by náš zbor nemal problém splniť, keby
chcel. Podľa nás jednou zo základných podmienok je celozborová diskusia o projekte. Nesúhlasíme s nechávaním náplne
projektu na architekta. A myslíme, že by sa celozborovo mali
odsúhlasiť spoločné ciele. Podľa nás, ak nie je jasná vízia, s
ktorou je zbor stotožnený, tak nie je motivácia, ani záujem
podieľať sa na práci.
Medzi ciele, ktoré by sme sa mali spolu snažiť určiť, by mali
byť: celková investícia (t.j. financie, do ktorých sa chceme
zmestiť), dátum začatia a/alebo ukončenia výstavby. Jednotlivé etapy výstavby a ich časový plán. V ktorej etape sa snažiť
predať alebo prenajať Kováčsku. Ako zabezpečiť financie.
A samozrejme, priority ohľadom projektu budovy. Napr. je
prioritou variabilita priestoru? Je prioritou mať čo najvybavenejšie vedľajšie priestory tak, aby tam mohlo byť čo najviac
aktivít (besiedka, mládež, jedáleň a pod.)? Alebo sú prioritou
nízke náklady na prevádzku budovy? Ďalej si myslíme, že by
mohlo fungovať, keby mali ľudia možnosť prezentovať svoje
návrhy riešenia hore uvedených cieľov/problémov.
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K otázke, čím by sme boli ochotní prispieť, sa veľmi ťažko dáva konkrétna odpoveď, kým nie sú konkrétne ciele, alebo kým
o projekte nič konkrétne nevieme. Všeobecne môžeme povedať, že by sme tento projekt radi podporili. Konkrétne môžeme povedať to, že o ňom vieme len všeobecné veci. (Jano
a Anka Havrilovci)
Názory zdanlivo značne odlišné, ale predsa pri pozornom čítaní
je možné nájsť istý neprázdny prienik. Osobne vidím tri také
vymedzovacie kolíky: Lukáš 14, 28-30, Marek 5, 36 a Aggeus
(Haggeus) 1, 1-11. Áno, zodpovedný človek najprv spočíta
náklady na stavbu a všetko, čo činí, sa snaží robiť po zrelej
úvahe a premyslene. Biblia nás predsa volá k zodpovednosti
a poriadku. O tom práve hovorí Lukáš. Avšak Marek pridáva,
že Bohu nie je nič nemožné, dokonca ani vzkriesiť už fyzicky
mŕtveho človeka. O tom sa mohol Jairos veľmi rukolapne presvedčiť na svojej dcére. Veď Cirkev bratská môže (a má) vydávať obrovské svedectvo o Božej moci pri výstavbe celého
radu modlitební za doby najväčšieho duchovného temna,
akým bol komunizmus. Boh predsa činí aj zázraky a nielen
v kriesení mŕtvych a premieňaní vody na víno, ale práve Cirkev bratská vie veľmi dobre, že aj v hromadení potrebných
peňazí a pracovitých rúk. Stačí v podstate iba tak málo – nebáť sa a veriť. To však podmieňuje mať ešte niečo, a to snažiť
sa mať čisté srdce. Pozrime sa do svojich životov. Nezdá sa
nám, že sa len lopotíme a nič z toho? Sejeme mnoho v našich
záhradách, jeme, pijeme a odievame sa do mnohého, veľa
zarábame a predsa nič nezožneme, vždy sme hladní, smädní,
je nám zima a nič neušetríme... Nie je to snáď preto, že niečo
dĺžime? Sami si užívame, bývame v pekných bytoch
a domoch. Nuž a čo ten dom Boží – či už ten z tehál, ale najmä ten duchovný? Nie je náhodou v rozvalinách? Na toto nás
práve upozorňuje Aggeus. Skúmajme preto, milí bratia
a sestry, naše srdcia, mysle a motívy. Potom nám Boží Duch
určite ukáže tú správnu cestu, čo s tým, ten správny rozpočet
a vykoná ten slávny zázrak premeny našich modlitieb na potrebné množstvo peňazí a robotníkov.
Ján Vaščák
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Pichľavé slo
slová
Dostala sa mi do rúk útla brožúrka reverenda Alfreda
Poiriera na tému prijímania kritiky z pohľadu evanjelia. Aj mňa
pichla do živého. Pokúsim sa ju voľne interpretovať a doplniť
vlastnými podnetmi.
Autor úvodom uvádza, ako dopadne projekt v realizácii,
keď šéfovia nie sú ochotní brať kritické pripomienky podriadených do úvahy: rok 1986 – havária raketoplánu CHALLENGER
po 70 sekundách od štartu - tragédia. Dôvod – gumové tesniace krúžky v raketových motoroch. Nie banálna technická
chyba nevhodne použitého materiálu, ale neschopnosť vypočuť
kritiku viedla k obrovským materiálnym škodám a smrti celej
posádky raketoplánu. Na podobné príklady nemusíme chodiť
až do stratosféry. Aj v atmosfére letecké tragédie, zapríčinené
ľudským faktorom v súčasnosti, či tu, na zemi, za volantom, či
pod strechou svedčia, že nestojíme pevne a bezpečne voči
tomu, čo závisí na človeku. Veľmi často ľudskú nezodpovednosť či obmedzenosť autoritatívnych šéfov zvaľujeme na inštitúciu „Božej prozreteľnosti“. Praskla hrádza na rieke Ondave?
Ten šéf – tam hore, nemal dopustiť toľko dažďa! Avšak nedostatky v protipovodňovej ochrane, ktoré sú na strane ľudského
manažmentu a štátnej politiky, sa nás priamo dotýkajú. Každý
by mal ale najprv pozametať pred vlastným prahom a až potom kritizovať pomery. Že nám na Kováčskej 31 nehorelo po
20 rokov od kolaudácie a až v tejto jari sme zabezpečili protipožiarnu ochranu Zborového domu? Nuž za to patrí Pánu Bohu
vďaka, že má s nami toľkú trpezlivosť.
Vráťme sa ale k záveru podnetnej brožúrky, ktorú je
užitočné prečítať si celú:
„Učte sa svojimi slovami druhých budovať! Mojou túžbou je
prijímať kritiku ako omilostený hriešnik. Ako môžem ja kritizovať iných tak, aby som im prejavoval túto milosť? Konkrétna a
vyvážená kritika podaná láskyplným spôsobom sa dá prijímať
najľahšie. Ale ak zistím, že moja pyšná prirodzenosť vzdoruje
ešte aj voči takejto forme, budem sa usilovať hovoriť druhým
pravdu v láske. Budem pracovať na tom, aby som nebol nevrlý, ale ku každému bol láskavý a napomínal citlivo (viď 2. Tim.
2:24-26). Začnem sa pýtať: „Ako môžem kritizovať čo
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najkonkrétnejšie, najspravodlivejšie a najvyváženejšie a pritom prejavovať veľkú dávku milosti a uistenia?“
Modlím sa, aby ste v boji proti sebaospravedlňovaniu,
ktoré je hriechom, aby ste prehĺbili svoju lásku k Božej sláve
tak, ako ju odhaľuje evanjelium Jeho Syna, naučili sa prijímať
kritiku a rástli k múdrosti vo viere.“
Zaznamenal Milan Motýľ

Kristus v nás
Všetci vieme a vyznávame, že Ježiš Kristus po dokonaní
svojho diela slávne vstúpil na nebesia, sedí na pravici Otca.
Tak isto vyznávame, že bol následne zoslaný Duch Svätý na
túto zem. Otázka je, kde sa práve tento Duch v nás nachádza.
Čo vyjadruje Pán Ježiš tým, že bude pre jeho učeníkov (tých
vtedy okolo neho, ale i nás) lepšie, keď odíde a príde Duch
Svätý? Vyslovil tým veľmi veľkú skutočnosť, na ktorej žijeme a
ktorou sme spojení s Bohom ako s naším Otcom. A nielen to.
Otec je v Synovi a Syn je v Duchu. V Duchu Svätom nie je
obsiahnutá len osoba Syna, ale aj dokončená práca nášho
spasenia i vykúpenia zároveň. Všetko zahŕňajúci Duch je teraz
v nás. Sme ním ako Božie deti zapečatení pre deň vykúpenia.
Tento Duch Boží sa teraz nachádza v našom duchu. Čo to
znamená? Že je tam Pán Ježiš spolu aj s mocou svojho
pozemského utrpenia, účinnej smrti, s mocou vzkriesenia a
následnými aktmi jeho spasiteľného diela smerom do
minulosti, ale aj do našej žijúcej prítomnosti ako aj do
dokonalého vykúpenia – premenenia našich tiel na podobnosť
tela jeho slávy.
Pavol sa nebojí veriacich pomenovať chrámom Božím práve
kvôli tejto novej skutočnosti. Duch Boží dosvedčuje práve
preto, že prebýva v našom duchu, spolu s naším duchom, že
sme Božie deti. Kto uverí v znovuzrodení a pripojí sa k Pánovi,
„je s ním jeden Duch“. (1K 6,17) Sám Pán je Duch a každý
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z nás veriacich v neho má ducha, obe tieto skutočnosti – náš
duch a Duch Boží sú dve spojené skutočnosti v nás. Vytvárajú
jedného ducha. Alebo lepšie povedané jednotu ducha.
Ak chceme mať plný úžitok z prítomnosti Pána Ježiša v nás,
musíme vedieť, ako rozpoznávať svojho ducha. Navyše náš
duch musí byť nadradený našej duši a jej pohnútkam. Ak
máme vstupovať do svätyne svätých, potom máme vstupovať
do „priestoru“ Ducha i ducha.
Sú tu teda dve radostné skutočnosti, ktoré vnímame i
vyznávame: Pán Ježiš sedí na pravici moci Božej a vo svojej
sláve. Ale rovnako sa tešíme aj tej druhej skutočnosti, že je
svojím Duchom prítomný aj v nás. A nielen v nás, ale aj vo
svojom Tele – Cirkvi. Prežívame dostatočnú vďaku za tieto
reality nášho nového života? Za prítomnosť Otca i Syna v
Duchu Svätom v nás? Lebo tak sa zaľúbilo nášmu nebeskému
Otcovi v rámci spasenia, že tí, ktorí milujú Pána Ježiša, môžu
vyznávať i žiť zasľúbenú realitu ním samým: „K nemu prídeme
a učiníme si uňho príbytok!. (J 14,23)
Miroslav Bielik

Podaj aspoň pohár vody
Podaj aspoň pohár vody,
keď sa ti zdá, že viacej nevieš,
hoci s plným nasadením síl
rozdávaš plody umu i rúk tam,
odkiaľ sa vracajú tučné honoráre.
Ešte dnes čaká opustená
stará sestra v Kristu
na tvoju už takmer rok sľubovanú návštevu.
Nemusíš jej rozprávať
o úspechoch v práci,
o zdarných deťoch
a novej automatickej práčke.
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Podaj jej aspoň pohár vody
Božieho Slova s modlitbou,
i pohár tej obyčajnej vody,
aby zapila tabletku acylpyrínu.
Vypočuj, hoci už piaty raz,
všetky posťažovania
na márnu pomoc človeka
a neexistujúce zdravie.
Ešte dnes dopovedz kolegovi,
na čo si už celé mesiace nemal čas,
že je nám uložené raz zomrieť
a potom nebude iba čierne nič.
Ešte dnes sa pýtaj svojho brata,
a zaplač s ním,
keď už nenájde ani jeden dôvod
k nepredstieranej radosti.
Ešte dnes podaj ruku
vo večernom zhromaždení Božieho ľudu
sestre, ktorá ti je už dávno nesympatická
a ešte ani nevieš, ako sa volá.
Ešte dnes napíš
aspoň krátky list
zabudnutému a zabúdajúcemu priateľovi,
že ho chceš potešiť
Slovami Písma Rimanom 8,28.
Možno si plne angažovaný pre Božiu vec
a veci Jeho kráľovstva.
Slúžiš Božím Slovom,
neodchádzaš zo zboru, keď sa povie „amen“,
usmievaš sa a podávaš ruky i srdce
bez ohľadu na čas i vrátené drobné.
Ale možno si ešte nikomu
nepodal pohár vody,
aby ťa mohol odmeniť Pán.
Aspoň pohár vody podaj
ešte dnes.
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Annáš, Kaifáš, Pilát a Judáš
v epizóde Veľ
Veľkej noci.
Judáš ( tretie pokračovanie )
V našom treťom pokračovaní niektorých aktérov Veľkej noci sa dostávame k obzvlášť zavrhnutia hodnej postave, stelesňujúcej zradu blízkym človekom, k Judášovi Iškariotskému. Tí predchádzajúci boli mužmi z iného prostredia
ako apoštol, teda vyvolený, ktorý bol v bezprostrednej blízkosti Pána Ježiša Krista. Preto je konanie Judáša obzvlášť
zavrhnutia hodným konaním po všetky budúce časy. Sv.
Písmo je plné negatívnych postáv, ale len dve, Antikrist
a Judáš sú Ježišom Kristom nazvaní „synmi zatratenia“.
Tak ako u iných postáv Biblia podrobne nelíči životný
príbeh Judáša. Niekoľko indícií však má svoju výpoveď.
Priezvisko Iškariotský naznačuje podľa hebrejského označenia, že pochádzal z mesta Kerijót na juhu Judska. Podľa
iného názoru, ktorý sa javí menej prijateľný, pochádza
z latinského „sica“ (dýka) boli nazývaní sicariovia, vzbúrenci
proti Rímu. Judáš jeden z dvanástich učeníkov Ježiša Krista
je v zoznamoch apoštolov v evanjeliách uvádzaný ako ten
„ktorý ho zradil“ Tuto skutočnosť si pripomíname pri slávení
Pamiatky na ukrižovaného Krista „Pán Ježiš v tú noc, keď
bol zradený“ (1K 11,23).
Už celé veky je Judáš symbolom ohavnej zrady
a cynizmu, keď použitím bozku, priateľského znamenia,
zrádza svojho Majstra. Mnohí sa pýtajú na motívy jeho činu.
Jedným z motívov mohol byť dôvod vlastenecký,
lebo videl v Ježišovi národného osloboditeľa, ktorý vyvedie
Izrael spod područia Ríma. Nakoniec ho zradí, lebo jeho
predstavy sa nerealizovali, alebo chce prinútiť Ježiša
k rozhodnému vystúpeniu, veď disponoval mocou, ktorá sa
prejavovala pri zázrakoch.
Evanjeliá nám odkrývajú jeho morálny profil a to v súvislosti s tým, že bol pokladníkom apoštolskej skupiny. Jánovo
evanjelium sa pozastavuje nad jeho pohoršovaním, keď Mária
pomazala drahou masťou Pána Ježiša. „Prečo nepredali túto
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masť za tristo denárov a nedali ich chudobným? Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej
vkladali“ (J 12,5-6). Poznámka Judáša bola scestná
a neúprimná. V skutočnosti sa zdá, že po tejto udalosti, ktorú
považoval za nerozumnú, odchádza za kňazmi, aby si časť
tejto straty vynahradil keď sa ich pýta: „Čo mi chcete dať, a ja
vám Ho zradím? A vyplatili mu tridsať strieborných“
(Mt26,15). Bola to cena výkupného za otroka. V kontraste
medzi nevypočítavou štedrosťou Márie a chladnokrvným obchodom Judáša môžeme poznávať jeho chamtivosť. To, akým
nebezpečenstvom je chamtivosť, nás upozorňuje Ježiš a tiež
apoštol Pavol, ktorý vyhlasuje, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla.(1Tm 6,10). Táto vlastnosť sa mu stála
osudnou napriek tomu, že bol v blízkosti Ježiša, počul jeho
kázne, videl zázraky, bol svedkom vzkriesenia Lazára. Musel si
uvedomovať, že ak Pán hovorí o temnotách ľudskej duše
a konania, že hovorí aj o ňom. Judáš ostal sám sebou a ciele
v Judášovom živote nesledovali líniu Ježiša. V bezprostrednom
upozornení Ježišom o zrade pri poslednej večeri zostava hluchý a dovolí, aby satan naplnil jeho srdce. Je pravdou, že Ježiš
vedel o svojom zradcovi a hovorí o ňom ako o „synovi zatratenia, aby sa naplnilo Písmo“ (J17,12). To však neospravedlňuje Judáša za jeho čin, aj keď Písmo zradu predpovedá. Nakoniec uznáva svoj zločin zrady nevinenej krvi, vrátil peniaze,
za ktoré predal Ježiša a spáchal seba vraždu.
Môžeme si pripomenúť tiež zlyhanie Petrovo, keď zaprel
Ježiša zo strachu o život. Však pohľad Ježiša na jeho konanie
mu otvoril oči a on poznal svoj poklesok. Čítame, že plakal
horko. Bol to plač pokánia, ktorý vyústil v odpustenie a nakoniec v poverenie k apoštolskej práci v Cirkvi Kristovej.
Judáš miloval len svoje myslenie a skutky, ktoré si vedel ospravedlniť. Možno snil o bohatstve a odmene navyše, ak
sa vec podarí. Ľutoval hlavne seba. Dostalo sa mu pohŕdania
a výsmechu a nie pokoja a cesty k zmiereniu s Bohom. Peniaze museli páliť ako oheň a v duši muselo byť len seba poníženie a zmätok. Načo už boli peniaze, keď dláždili cestu
k zatrateniu. To Judáš musel ako jeden z dvanástich naliehavo
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vedieť. Ak zlyhali zámery, nastal zmätok, pohŕdanie darovaným životom. Premárnil svoj darovaný čas v blízkosti Pánovej
aj pri poslednej šanci.
Judáš nebol žiaľ ani prvý, ani posledný, kto bol konfrontovaný so skutočnosťou, že hriech na začiatku sľubuje
veľmi mnoho, ale dáva strašne málo. Že zavedie ďalej, ako
si vieme predstaviť, aby na konci zničil aj tie najlepšie zámery, ktoré posplietame bez Pána.
Pripravila: D. Klincková
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Staršovstvo informuje
•

Informačná schôdza k výsledkom Konferencie CB 2010
sa uskutoční 13.6.

•

Br. M. Motýľ predstavil staršovstvu návrh projektu zborového domu na Bardejovskej ul. Projekt bude prezentovaný na členskej schôdzi v poslednú júnovú nedeľu.
V rámci tejto schôdze by sa mohlo uskutočniť aj vyplnenie dotazníka NCD určenými pracovníkmi zboru.

•

Staršovstvo odsúhlasilo preplatenie jednej cesty mesačne pre manželov Kušnierikovcov do Vítkoviec.

•

Kvôli dodatočným nákladom na plánovanú evanjelizáciu Exit Tour, ktoré pôvodne oznámenú čiastku zviacnásobili, bola po dohode s organizátormi zrušená oficiálna účasť nášho zboru na tejto akcii.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v piatok 22.06.2010 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

Kazateľ je k dispozícii
v každom čase.

k pastoračným

rozhovorom

Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. P. Halža 0907 927 590
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za podnety k modlitbám
Za požehnanie všetkých stretnutí v zbore
Za výlet rodín
Za svedecký život viery a nesenia bremena druhých
Za záchranu a duchovnú pomoc naším blížnym a potrebným
Za misiu domácu a zahraničnú
Za rodiny a deti
Za požehnanie práce vo Vítkovciach
Za projekt Bardejovská
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Program
Program na mesiac jún
3.

Št

6.

Ne

7.

Po

10.
12.

Št
So

13.

Ne

14.

Po

16.
17.
18.
19.
20.

St
Št
Pi
So
Ne

21.

Po

24.
26.

Št
So

28.

Ne

28.

Po

1.7.

Št

18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br.D. Klein, kaz. P. Halža/
Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka
18.15 Biblická hodina /br. M. Bielik/
9.30 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br.I. Žežula, kaz. P. Halža/
Po skončení členská schôdza
17.00 Vítkovce
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka
17.30 Schôdza staršovstva
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Rodinný výlet
Rodinný výlet
10.00 Zhromaždenie /br.M. Bielik/
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka
18.15. Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. M. Madáč, kaz. P. Halža/
Po skončení členská schôdza
18.00 Michaľany Biblická hodina
17.30 Mládež
17.00 Biblická skupinka
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Zmena programu vyhradená.
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