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Slovo na tento mesiac
Vy sami sa budujte ako živé kamene na duchovný dom,
na sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete.
1Pt 2,5
V minulom čísle našich zborových listov bola zverejnená malá anketa
na tému Bardejovská - čo s ňou. Vyplynula z toho rozmanitosť postojov
a názorov, zodpovedajúca nášmu vnímaniu reality života v zbore. Vznikla vo
mne otázka, čo je vlastne dôležité pri riešení aj takých otázok, keď ide
o stavbu nového zborového centra. Myslím, že je veľmi dôležité, ako o veciach
rozmýšľame. Máme myslenie viery a či len myslenie podľa našich zmyslov
a zážitkov? Záleží tiež na tom, nakoľko poznáme Božie plány s nami, s naším
zborom a nakoľko sme aj zjednotení v poslaní, ktoré nám dáva Pán.
S istotou sa môžeme opierať o svetlo Božieho slova, ktoré nás upozorňuje na priority a podstatné veci, z ktorých zákonite vyrastá ovocie a to aj
v takej závažnej otázke, ako je stavba zborového domu. Úvodný text veriacich v Krista vedie k zodpovednosti za budovanie duchovného domu, čo patri
k prioritám zborového života. V obraznej reči rozumieme, že ide o Cirkev
Kristovu, ktorú si buduje sám Pán, ako to povedal (Mt16.18) a On zabudováva do stavby duchovného domu tých, ktorí k nemu v pokání prišli a okúsili, že
on je dobrý Pán (1Pt 2,3-4). Na druhej strane je to aj zodpovednosť nás,
veriacich v Neho, aby sme sa ako živé kamene budovali na duchovný dom.
Ten sa buduje zo živých kameňov a tými sa stávame len z Božej milosti premenení a premieňaní Božím slovom a Duchom Svätým, teda nebuduje sa z
duchovne mŕtvych kameňov.
Pre porozumenie pojmu duchovný /pneumatikos – po grécky/, nám
poslúži jeho protiklad psychikos a sarkikos. Sarkikos znamená telesný, hmotný, pozemský, prenesený význam pominuteľný alebo hriešny. Psychikos znamená duševný, zmyslový, pozemský. Uvedomujeme si rozdiel medzi tým, čo
je z Ducha Svätého a čo nie je? Ťažko sa to možno rozlišuje. Stojí to za zamyslenie, na čo kladieme dôraz pri budovaní duchovného domu, a či sme tým
zamestnaní v spoločenstve zboru. Rozhodujúce je, čo hovorí Písmo a v ňom
sám Pán? - alebo čo hovorí moje psyché - duša a sarx - telo. Je v strede sám
Kristus a jeho dom, alebo sme v strede my a naše ja a naše veci a záujmy?
Nekladieme dôraz pri budovaní zboru na to, čo sa ľuďom páči, čo zapôsobí na
city, na ich zmysel pre krásu a umenie a na to, čo poteší a pobaví? Budovať
sa na duchovný dom znamená dať predovšetkým miesto osobnému pretváraniu sa Duchom Svätým na obraz Kristov. A tu ide o čisté a zodpovedné vzťahy
bratov a sestier, kde sa podriaďujeme jedni druhým v bázni Božej. Tu ide o
naše srdce, ktoré horí láskou Kristovou za šírenie evanjelia potrebným
a hriešnym ľudom okolo nás, keď pozývame ľudí do spoločenstva viery, aby
poznávali živého Pána. Preto spojme sa, bratia a sestry, na modlitbách a
v pokání o duchovne zdravé a zjednotené spoločenstvo! Len tam, kde sa
buduje prioritne takéto duchovné spoločenstvo, tam poznáme aj Božiu vôľu
v ostatných veciach nášho spoločného života.
Váš brat kazateľ
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Výlet rodín je už za nami
Na naše spoločné stretnutie sme sa pripravovali aj pol
roka. Všetko sme urobili pre to, aby nám to „vyšlo".
A vyšlo nám to? Je to otázka pre každého osobne, lebo
každý z nás má iný prístup, inú predstavu, aj iné nároky. Sme
predsa rozdielni a nie všetci sme mali rovnaké úlohy. Ja nechcem hovoriť za celú skupinu, niečo nadsadzovať či niečo
znižovať, lebo to nám je vždy blízke. Chcem napísať niečo zo
svojho uhla pohľadu.
Tento víkendový rodinný výlet na konci školského roku
bol už myslím 13. v poradí za posledné roky, ale bol iný v
tom, že to bol výlet organizovaný mladšími rodinami nášho
zboru, na ktorý sme boli pozvaní aj my, tzv. staršie rodiny, ale
vlastne mohol prísť každý z nášho zboru. Osobne som sa tešila
na toto stretnutie a všetko som pre to urobila, aby som mohla
byť pri tom. Veď témy z duchovnej tvorby amerického autora
Kellera, dôkladne pripravené a myslím si, že aj vysoko aktuálne, a síce Láska nie je všetko, čo potrebujete, Peniaze menia
všetko, Moc a sláva, Skryté modly v našich životoch, vopred
lákali z plagátu programu Rodinný výlet. Stálo by za to zopakovať si ich aj v zbore.
Tieto témy boli podkladom pre živú a otvorenú diskusiu
a to je dobré, keď o témach, ktoré nás „tlačia“ a dotýkajú sa
aj nás, vieme spoločne hovoriť.
Ubytovanie v Danišovciach
bolo veľmi príjemné, ocenila som
hlavne multifunkčnú sálu, kde sme
stolovali, spievali, viedli rozhovory
pri káve, hrali a na záver sme sa
aj súťažili spolu s našimi deťmi.
Najmladšou kapitánkou jedného
z piatich družstiev bola Evička
Mišáková, ktorá si počínala veľmi
dobre. Jej družstvo
dokonca
skončilo na peknom 2. mieste so
stratou jedného bodu na 1.
družstvo.
Trošku nám bolo ľúto, že
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počasie bolo uplakané, ale aj napriek tomu sme uskutočnili
malé výlety. V piatok sme si prehliadli veľmi pekný kaštieľ v
Markušovciach a v sobotu prevažná časť zvládla Dobšinskú
ľadovú jaskyňu. Odvážnejší sa vydali na minitúru aj napriek
dažďu a ja konkrétne som svoj výlet mala v aute, pretože moja podvrtnutá noha chcela odpočívať. No a aby som nezabudla, v sobotu večer sme aj napriek nepriazni počasia mali „opekačku“. No nielen tú, ale aj otvorené rozhovory navzájom, čo
ma veľmi osobne povzbudzovalo.
Z tých, ktorí mali prísť, nám chýbali Žanetka a Radka,
ktorá kvôli zdravotným problémom nemohla prísť. Prekvapením bolo pre nás, keď v sobotu dopoludnia došli Madáčovci
bez chlapcov, tiež ochoreli a Madáčovci sa museli na obed vrátiť domov. Akokoľvek im to „nevyšlo", boli pre nás povzbudením.
Áno, v živote nám často nevyjde všetko podľa našich plánov a
predstáv, ale to je dobre, pretože si vtedy opäť uvedomíme,
ako to nemáme vo vlastných rukách, ale že sme v bezpečnejšom objatí, v rukách nášho Pána.
Vďaka patrí všetkým tým, ktorí prišli na výlet rodín,
bolo nám spolu dobre, ak predsa len niečo „zaškrípalo“ medzi
nami, nech nás to neodradí a nevzdiali navzájom sa hľadať.
Veď tak, ako škrípajúce brzdy sú prepotrebné, tak aj my potrebujeme niekedy svoje povahy „ubrzďovať“, aby sme boli
Božími charaktermi. Veď napriek všetkému sme jedna Božia
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rodina. Vďaka tiež za pekný program pre naše deti, za zvládnutú organizáciu organizátorom a pomocníkom, za pomoc pri
ubytovaní rodine Kleinovej v Smižanoch - a mohli by sme toho
ešte veľa menovať.
Na zaver, tešili sme sa pri rozlúčke pri svadobne vyzdobenom stole podľa biblického príbehu Kráľovská hostina
nakoniec pre pozvaných spoza plotov. Dostal sa tam však aj
hosť bez svadobného rúcha a vieme, že tam nepatril. Odchádzali sme s otázkou v srdci, ktorá nám bola každý deň kladená
v piesni Na svadbu sa ponáhľajte - "Svadobné či máš už
rúcho?, ešte je voľný vstup, prázdnych miest je veľmi
málo, vojdi neváhaj...".
Túžime po tom, aby naše rodiny boli zaodiate týmto
svadobným rúchom, ktoré dáva len Pán.
Božena Halžová

Ohľadom našej radosti
Mať dobrú myseľ, neustále sa radovať – a iné povzbudivé
slová z Písma poznáme dobre všetci. Naozaj však žijeme svoje
životy v znamení radosti zo spasenia? A navyše – aký má
prejav takáto radosť? Musí sa nutne odrážať na našej tvári v
podobe úsmevu? Ako ju má byť cítiť z našich slov a postojov?
O tomto prejave Písmo zaryto mlčí.
Radosť veriaceho človeka určite však nemá podobu
bohapustého humoru. Nasledovník Pána Ježiša nie je
zabávačom spoločnosti. Ani nemá za cieľ vnášať dobrú náladu
všade tam, kamkoľvek príde. Jeho radosť a dobrá myseľ má
iný prejav. Zhrnul by som ho asi takto.
Nedá sa predovšetkým a na prvom mieste spochybniť pravde
podobnými rečami. Ani modernými trendmi tzv. kresťanskej
radosti v poskakovaní, tlieskaní, v extatických stavoch...
Prejavuje sa čistou mysľou a jej produktom – dobrou radou,
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povzbudením, pomocou tam, kde je potrebné pomáhať čo i len
dobrým slovom.
Ani tie najbolestnejšie a najtragickejšie okolnosti života /mám
na mysli aj náhly odchod nášho syna/ veriacemu človeku
vnútornú radosť z očistenia nemôžu zatieniť bezradnosťou a to
menej zúfalstvom. Človek spojený s Pánom jeho Duchom sa
dokáže radovať za každých okolností života – v Pánovi. Je
preto plný vďaky.
Čo je základom takéhoto postoja? Na prvom mieste vedomie,
že z nehodného hriešnika sa milosťou Božou, odpustením a
zmierením stal človek Božím dieťaťom. Ako taký je
predmetom Božieho záujmu i zvláštnej ochrany, aby v ňom
prebýval vždy a všade pokoj Boží prevyšujúci každý rozum
ľudský.
Má len jeden cieľ: aby sa pri ňom naplňovala nie jeho, ale vôľa
jeho Pána. A na to nepostačia nadšenecké pocity vyvolané
nejakým emočným zážitkom. Radosť nasledovníka Pána Ježiša
má svoje hlboké zdroje. Ukryté ako základy domu pod
povrchom všetkého viditeľného a vnímateľného našimi očami.
Môže mať úsmev na tvári, ale ho mať aj nemusí, a predsa jeho
okolie túto radosť a pokoj okamžite spozná a vie o nej. To
neviditeľné, hlboké a prežité ako i denne prežívané s jeho
Pánom je ovocím jeho znovuzrodenia i chodenia s Pánom.
Naše nálady sa menia, no radosť v Duchu Svätom trvá.
Miroslav Bielik
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Česká evangelikální aliance se připojila k
prohlášení ICEJ k ná m incidentu u Gazy
Česká evangelikální aliance (CEA) se společně s dalšími
občany a osobnostmi české církve připojila k prohlášení
organizace ICEJ v České republice k námořnímu incidentu u
Gazy. „Litujeme zbytečně promarněných životů tuřeckých
aktivistů z lodi Mavi Marmara Zbytečné násilí ze strany
posádky,
které
se
neslučovalo
s
proklamovaným
humanitárním charakterem konvoje, mělo nejen tragické
následky, ale zpochybnilo deklarované úmysly organizátorů
konvoje,“ uvedl Jiři Unger, tajemník ČEA. ČEA zároveň
oceňuje postoj předsedy Senátu ČR, který i navzdory
mezinárodní kritice Izraele pro jeho zásah při svém vystoupení
v Knessetu jasně podpořil právo Izraele na vlastní obranu a
označil konvoj do Gazy spíše za cílenou provokaci s poukazem
na to, že do Gazy proudí humanitární pomoc standardními
cestami.
Křesťan Dnes
Vybrala D. Klincková

Kazateľ – duchovný vodca?
Žiť tam, kde je Boh, nie je ani zďaleka také jednoduché. Preto ti Boh dáva ľudí, ktorí ti pomáhajú zachovať to
miesto a volajú ťa späť vždy, keď sa zatúlaš. Tvoji duchovní
vodcovia ti ustavične pripomínajú, kde sa naplní tvoja najhlbšia túžba. Vieš, kde to je, ale nedôveruješ vlastnému poznaniu.
Spoľahni sa teda na svojich duchovných vodcov. Z času
na čas budú prísni a nároční alebo sa ti budú zdať mimo reality, akoby nebrali do úvahy všetko, čo potrebuješ. Najzraniteľnejší si vtedy, ak im prestaneš dôverovať. Najväčšmi sa vystavíš vonkajším útokom, ak si začneš navrávať: „Mojich vodcov už začínam nudiť; hovoria o mne bezo mňa; správajú sa
ku mne ako k chorému, ktorému by nemali povedať, čo mu
vlastne je.“
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Nech sa nič nepostaví medzi teba a tvojich duchovných
vodcov. Ak si v pokušení prestať im dôverovať, okamžite im to
povedz, aby mohli zabrániť tomu, že vás rozdelia tvoje predstavy, aby v tebe mohli opäť vzbudiť dôveru a ubezpečiť ťa o
svojej oddanosti.
***

Citovaný text s názvom Spoľahni sa na svojich duchovných vodcov je vybraný z knihy Vnútorný hlas lásky s podtitulom Cez trápenie k slobode. Autor knihy Henri J. M. Nouwen v
nej sprístupnil svoj denník, ktorý písal počas najťažšieho obdobia svojho života.
Sám o ňom píše: „Dnes sa mi zdá vzdialené obdobie, v
ktorom som tieto duchovné pokyny písal. Akoby to bolo veľmi
dávno. Keď som si ich teraz po ôsmich rokoch prečítal, uvedomujem si, že som prešiel radikálnymi zmenami. Prešiel som
cez trápenie k slobode, cez depresiu k pokoju, cez zúfalstvo k
nádeji. Určite to bolo pre mňa obdobie očisťovania. Srdce,
vždy pochybujúce o vlastnej dobrote, hodnote a cene, spočinulo v hlbšej láske, a tak už nie je natoľko závislé od chvály a
obviňovania okolia. Taktiež v ňom dozrela väčšia schopnosť
dávať lásku bez toho, že by som vždy očakával jej opätovanie.“
Pre vydanie tejto knihy ho povzbudili priatelia, ktorí mu
hovorili, že je dôležité, aby sa aj iní ľudia dozvedeli, akú cenu
má jeho poznanie, že „bude pre nich zdrojom útechy, ak zistia, že svetlo a tma, nádej a zúfalstvo, láska a strach nemajú
od seba veľmi ďaleko a že duchovná sloboda si často vyžaduje
urputný duchovný boj.“
Vybrala K. M.

Podnet na zamyslenie:
Nezľahčujeme si náš každodenný zápas s vlastnou nedostatočnosťou zmenou „smeru boja“? Neobraciame radšej
svoju vnútornú nespokojnosť voči „vonkajšiemu nepriateľovi“,
lebo je ťažké priznať si vlastné chyby? Nie je pre nás pohodlnejšie kritizovať kazateľa, bratov a sestry?
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Určite je jednoduchšie uhnúť pred plnou váhou Božieho
slova, ktoré nás má vychovávať. Radšej vychovávať tých druhých a to tak, aby vyhovovali našim predstavám a požiadavkám. Veď odstraňovať „brvno z vlastných očí“ je ťažká a bolestivá úloha.
V procese nášho duchovného vývoja a rastu stoja pri
nás a vedú nás bratia kazatelia. My im však ich duchovné
vodcovstvo – autoritu často upierame. Akonáhle nám niečo
nevyhovuje, cítime sa ohrození vo svojej sebaspravodlivosti a
je treba obetovať aj niečo z vlastného pohodlia - radšej „odchádzame do opozície“, vzďaľujeme sa a neoprávnene kritizujeme. Pred Bohom sa však zodpovednosti nezbavíme, aj keď
sa ju pokúšame presunúť na iné plecia. Bez uznania autority
duchovného vodcu – kazateľa nakoniec zastaneme na polceste
k nášmu cieľu, zakonzervovaní v určitej fáze vývoja.
Pocit vlastnej neomylnosti a spravodlivosti môže však
postupne prerásť do autoritárstva voči okoliu (partnerom, deťom, rodičom atď.). A čo náš nebeský Otec? Nenaučíme sa
časom uhýbať aj pred Jeho autoritou?
K. Motýľová
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Staršovstvo informuje
V súvislosti

s žiadosťou

o určenie

prípojného

bodu

k odberu elektrickej energie v areáli Bardejovská pre
CB a Reformovanú cirkev VSE ponúkla, že prípojku
postaví na svoje náklady, ak zúčastnené cirkvi zaplatia
projekt.
Do zboru sa na jeden rok prisťahovala misionárska rodina Gregoryovcov.
Br. kazateľ bude čerpať dovolenku 2.-9.7. a 12.-19.7.
Vizitácia nášho zboru by sa mala uskutočniť 22.-24.10.
Br. Tibor Mittelmann sa z rodinných dôvodov rozhodol
ukončiť členstvo v našom zbore.
Vzhľadom k diskusii na členskej schôdzi sa staršovstvo
rozhodlo podať konferenčný návrh na zriadenie stavebného fondu v rámci CB.
Opravou sokla zborového domu bude poverená firma
SECO.
Staršovstvo vyzýva členov, aby žiadosti o pôžičky či finančnú výpomoc zo strany Vítkovčanov riešili prostredníctvom staršovstva.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v piatok 23.08.2010 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 sa počas letných prázdnin nekoná.

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
Jubilanti:
Hana Žežulová
Alžbeta Frištiková
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

požehnanie všetkých stretnutí v zbore
Božiu ochranu na dovolenkách a výletoch
chorých a starších v našom zbore
záchranu a duchovnú pomoc naším blížnym
misiu domácu a zahraničnú
rodiny a detí
požehnanie práce vo Vítkovciach
vedenie pri rozhodovaní o projektu Bardejovská
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Program
Program na mesiace
mesiace júl a august
1.7.
4.7.
8.7.
11.7.
15.7.
18.7.
22.7.
25.7.
29.7
1.8.
5.8.
8.8.
12.8.
15.8.
19.8.
22.8.
26.8.
29.8.
2.9.
5.9.

Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št
Ne
Št

18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Havrila, br. I. Žežula/
18.15 Biblická hodina /br.F. Kaleja/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Liška, kaz. P. Halža/
18.15 Biblická hodina /br. M. Bielik/
10.00 Zhromaždenie /br. J. Vaščák, br. M. Bielik/
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein, kaz. P. Halža/
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Petrejčík, kaz. P. Halža/
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Bielik, kaz. P. Halža/
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. F. Kaleja, kaz. P. Halža/
18.15 Biblická hodina /M. Bielik/
10.00 Zhromaždenie /br. I. Žežula, kaz.P.Halža/
18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Madáč, kaz. P. Halža/
18.15 Biblická hodina/kaz.P.Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. J. Vaščák, kaz. P. Halža/
Ne
Pamiatka Večere Pánovej
Zmena programu vyhradená.
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