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Slovo na tento mesiac
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Mt 5,4

Kto by nepoznal plač ako svoju osobnú skúsenosť? Sprevádza
ľudské utrpenie, bolesť v ťažkých životných situáciách, pri utrpení ľudí
postihnutých prírodnými katastrofami, nemocami, náhlymi tragickými
stratami. Je ťažké a často nie je samozrejmosťou nájsť potešenie pre
plačúceho. O akom to plači hovorí Ježiš, na ktorý vzťahuje blahoslavenstvo? Nie je toto tvrdenie v rozpore s prirodzenou logikou človeka?
Z Písma poznáme situácie, v ktorých aj Ježiš zaplakal. Pri
Lazárovom hrobe Ježiš zaplakal nad slepotou a neverou v jeho moc
nielen na uzdravenie ale aj na vzkriesenie (J 11,35). Tiež pri vstupe
do Jeruzalema Ježiš opäť zaplakal. Zaplakal nad Jeruzalemom, nad
tými, ktorí ho odmietali a nepoznali cestu, čo vedie k pokoju - Jeho
samého. Neuvedomovali si trpké dôsledky svojho vzdoru
a odmietnutia (L 19,41). Hlboká ľútosť Ježiša nad hriechmi človeka
a poslušnosť svojmu otcovi ho viedla v obeť lásky ukrižovaním za
hriech sveta. Keď sa nachádzal v krutých bolestiach pod ťarchou kríža, povedal plačúcim ženám: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado
mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi,“(L
23,28).
V tom nám Ježiš dáva usmernenie, na ktorý zármutok a plač
sa vzťahuje blahoslavenstvo potešenia. Ide o plač nad vlastnými
hriechmi, teda plač pokánia pred Bohom. Nielen vyznanie, ale aj ľútosť, že sme zarmútili Božieho Ducha a zapríčinili zneuctenie Božieho
mena. Ide o zármutok podľa Boha, ktorý v nás vyvoláva Duch Svätý,
keď nám odhaľuje náš hriech a vedie k pokániu na spásu (2K 7,10).
Takýto zármutok vypôsobený Duchom Svätým vedie k potešeniu.
Jediné potešenie, ktoré môže znepokojené svedomie utíšiť, je Božie
odpustenie v Kristovi. On obväzuje rany tých, ktorí majú skrúšené
srdce (Iz 61,1). Len Ježiš dáva pokoj do srdca, ktoré zaplakalo nad
vlastnými hriechmi. Vďaka Bohu, že sme mohli poznať túto milosť,
ale pamätajme, že len na takýto plač sa vzťahuje blahoslavenstvo.
Lebo dobre poznáme veľa plaču vo svete, ktorý má pôvod v inom
duchu a nie v Duchu Svätom.
Váš brat kazateľ
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LEGO MESTO
V dňoch 10. -13. februára 2011 sa v priestoroch nášho
zboru uskutočnila veľmi zaujímavá akcia - Lego- mesto. Išlo o
stavbu mesta o rozlohe 11m2 z kociek Lego, každý deň od 16.
do 19. hod. s jednou polhodinovou prestávkou určenou na
telesné, ale aj duchovné občerstvenie. Aby sa celá akcia vôbec
mohla uskutočniť, tak bolo potrebné zabezpečiť dopravu viac
ako 400.000.- Lego - kociek a príslušenstva. Za to patrí veľká
vďaka neznámym bratom a sestrám z Čiech, ktorí prepravili
„stavebný materiál“ na Slovensko. Z Trenčína do Košíc prepravu zabezpečil logistický tím v zložení: Oliver a Radka Strakovci. Prepravu do Žiliny po skončení akcie zabezpečil osobne
brat Vilo Kušnír s Tomášom.
Samotné skladanie Lega sa uskutočnilo v priestoroch
suterénu nášho zboru. Svoje hotové diela nosili deti, ale aj
niektoré „veľké deti“ hore na chodbu, kde sa všetky domy,
domčeky, autá, lietadlá, lode atď. umiestňovali na svoje miesta v mestečku, ktorého základ tvorili špeciálne dosky s cestami, trávou, vodou a voľnými plochami. Tieto dosky boli rozložené v tvare kríža a boli primontované na stoloch.
V prvý deň sa skladania zúčastnilo viac ako 20 detí a
niekoľko rodičov. Cez prestávku sa deti občerstvili jabĺčkami,
banánmi, keksíkmi a čajíkom. Deti si zaspievali niekoľko pesničiek, vypočuli si krátky príbeh a pokračovali usilovne v stavaní. Po prvom dni to veru vyzeralo, že to mesto do nedele
nebude hotové. Nie preto, že by deti neboli šikovné, ale plocha ktorú bolo potrebné zaplniť, bola naozaj veľká.
Na druhý deň sme mali najväčšiu účasť a prišlo veru asi
aj viac ako 30 detí. V priestoroch suterénu si nebolo pomaly
kam sadnúť. Veľmi nás tešila vysoká účasť a rýchle napredovanie výstavby mesta. V druhý deň sa osmelili aj mnohí rodičia a pridali sa k deťom, alebo dokonca skladali samostatne.
Na tretí deň Lego - horúčka vypukla naplno a to sa prejavilo aj v Lego - meste. Môj manžel Maroš začal stavať mrakodrap. Postupne sa k nemu pridali: Lenka, Žanetka a ďalší.
Nakoniec sa naše mesto mohlo pochváliť dominantou, akú
snáď nemali v žiadnom inom doterajšom Lego - meste odkedy
tento projekt funguje. Mrakodrap bol vysoký nad 2 metre.
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Na záver dňa sme ale mohli obdivovať veľké množstvo nádherných stavieb domov, lietadiel, áut a lodí.
Všetci malí stavitelia dostali na pamiatku pekné tričká s
farebným logom Lego akcie.
Medzi najzaujímavejšie individuálne stavby patril už
spomínaný mrakodrap, ale aj komplex 2 budov od architektov
Kušnírovcov. Zaujala tiež neslávne známa loď Titanic od Maroška Madáča. Úžasný rozprávkový domček na stračej nôžke
postavila naša Boba.
Okrem individuálnych projektov sme mohli vidieť prekrásne stavby podľa návodov, ako napríklad:
futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, predajňa motoriek,
policajná stanica, požiarna stanica, autoumyvárka, autoservis,
pizzeria, farma, atď. V našom lego-meste sme dokonca mohli
vidieť lietajúci tanier – UFO. Najväčšou atrakciou pre deti bol
nepochybne vláčik na diaľkové ovládanie.
Nedeľné zhromaždenie bolo veľmi nezvyčajné. Aj my
dospelí sme cítili tú zvláštnu atmosféru a prežívali sme radosť
spolu s našimi deťmi. Nie je nič krajšie ako vidieť rozžiarené
očká našich detí. Boli sme veľmi radi, že v túto nedeľu prišli do
nášho zboru aj ľudia, ktorí tam inokedy nechodia. Deväťročná
Lenka, ktorá nenavštevuje náš zbor, ale zúčastňovala sa Lego
akcie každý deň s mamkou a bratom Vratkom, prišla aj v nedeľu. Keď potom deti vpredu spievali pesničky, ktoré cvičia v
besiedke ona tiež prišla dopredu a snažila sa spievať s nimi
hoci pesničky nepoznala. Tieto 4 dni nech sú pre nás
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inšpiráciou na ceste viery. Nech naša radosť zo spasenia je na
nás viditeľná, veď radosť je ovocím Svätého Ducha, ktorý v
nás prebýva (G5,22).
Pevne verím, že táto akcia nebola posledná a že po
tomto 1. ročníku budú nasledovať ďalšie.
Akciu hodnotíme veľmi pozitívne a ďakujeme obzvlášť
sestre Hanke Žežulovej za vynikajúci nápad a ďalej všetkým
organizátorom Ivanovi, Danovi a Janke ako aj mládežníkom a
ďalším, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Akcia je jasným
dôkazom, že aj malý zbor dokáže vykonať veľké veci s Božou
pomocou.
Maroš a Irenka Madáčovci
(Fotodokumentácia: viď http://www.cbke.sk)

Úvod ku knihe Falošní bo
bohovia
od Timothy Kel
Kellera (VI.
(VI. 2.časť
2.časť)
.časť)
SKRYTÉ MODLY V

NAŠICH ŽIVOTOCH

Misia Jonáša
Nečelíme však len modlám nášho srdca. Spoloční bohovia kultúry a náboženstva sa môžu
primiešať
k našim
osobným
modlám
a vytvoriť tak jedovatý mix. Chudobný mladý
človek, ktorý sa osobne cíti bezmocný, môže
byť zmetený spoločenskou aktivitou, ktorá
podporuje rasovú a náboženskú nenávisť.
Mladá žena nemilovaná rodinou a vychovávaná v konzumnej
kultúre imidžu a krásy môže byť hlboko zasiahnutá poruchami
jedenia.
Modly, ktoré nás riadia,
a hlboko skryté v nás.

sú

komplexné,

mnohovrstvové

Seriál analýzy myšlienok originálu knihy T. Keller: Counterfeit Gods (Falošní
bohovia)
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Najlepší príklad tohto je v Biblii skrytý v príbehu Jonáša. Je to
citlivo zaznamenaný príbeh o modlách, ktoré riadia naše činy
na mnohých úrovniach a vzďaľujú nás od Boha aj keď si myslíme, že robíme Jeho vôľu.
Prorok Jonáš bol zaskočený Božím príkazom, aby išiel do mesta Ninive a zvestoval im Slovo Božie (Jonáš 1, 1-2). Ninive
bolo najmocnejším mestom vtedajšieho sveta, hlavné mesto
Asýrskej ríše, ktorého vojsko ohrozovalo Izrael a jeho susedov. Akýkoľvek čin, ktorý zvýhodňuje Asýriu, by bolo zo strany Izraela sebevraždou. Boh sa obrátil so svojím milosrdenstvom na veľkého nepriateľa Jeho ľudu – viac kontroverznejšia
misia snáď neexistuje. Boh posiela patriotického Židovského
proroka na túto misiu – „lepší“ posol už ani nemohol byť vybraný. Boh ho prosí, aby urobil niečo, čo zrejme považoval za
krajne nespravodlivé.
Muž na úteku – (Jonáš 1, 3) v rozpore s príkazom ísť na východ do Ninive, Jonáš úmyselne vstal a išiel do Taršíša, do
mesta na západnom okraji vtedy známeho sveta. Robí presný
opak toho, čo chce od neho Boh. Prečo?
•

Bál sa zlyhania. Boh povoláva samotného Židovského
proroka aby išiel do najmocnejšieho mesta na svete
a vyzýval ich k pokániu, aby padli na kolená pred Bohom. Z tohto môže vzísť jediný možný výsledok – výsmech alebo smrť. Kazatelia chcú ísť tam, kde majú
šancu presvedčiť a nie tam, kde šanca na úspech sa
zdá mizivá ak nie priam nemožná.

•

Jonáš bol patriot. Asýria bola ríša krutá a násilná, požadovala od Izraela poplatok, taký úplatok za medzinárodnú ochranu, dnešnou rečou výpalné. Jonáš bol povolaný varovať Ninive od Božieho hnevu, aby im dal
šancu prežiť a byť naďalej hrozbou pre Izrael. Ako patriot, na takúto misiu Jonáš nechcel ísť.

Teda odpoveďou na otázku, prečo Jonáš utekal, je modla
komplexného charakteru. Utekal, pretože chcel úspech
v službe viac ako chcel poslúchať Boha. Bol tiež tvarovaný
kultúrnou modlou - postavil národné záujmy Izraela nad poslušnosť Bohu. A napokon, Jonáš mal aj náboženskú modlu,
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jednoduchú morálnu seba spravodlivosť. Cítil sa byť nadradený nad hriešnymi skazenými Ninivänmi a nechcel vidieť ich
záchranu. Jonášove osobné a kultúrne modly sa zmiešali na
toxickú zlúčeninu, ktorá mu bola úplne skrytá. Viedla ho do
rebélie proti Bohu.
Toto modlárstvo mu zahmlilo duchovný zrak na milosť Božiu,
čo poznáva v bruchu veľryby, kde sa dostal počas úteku do
Taršíša (Jonáš 1, 4 – 16; 2, 1 – 11). V bruchu veľryby začal
Jonáš chápať, v čom sa mýlil. Bol povolaný ísť a kázať milosť
pre obyvateľov najväčšieho mesta na svete, ale sám tejto milosti nerozumel. Zničený a pokorený si začal uvedomovať
pravdu. Spasenie je skrze milosť a je preto dostupná pre kohokoľvek. Jeho kultúrne modly sa zdajú byť odstránené, keď
to všetko na neho doľahlo. A v tom ho tá ryba vyvrhla a prorok Jonáš dostal druhú šancu.
Druhá šanca – (Jon 3, 1-10) Boh znova Jonáša povolal, aby
išiel do Ninive a tento krát Jonáš poslúchol. Začal tam kázať
a na Jonášovo a naše prekvapenie ľudia z Ninive zareagovali.
Začali sa kajať, čoho výsledkom bolo, že sa mesto odvrátilo od
„svojich zlých ciest“.
Ninivänia sa nestali Židmi ani nekonvertovali plne do služby
Izraelského Boha. Nič také sa nestalo. No Boh mal s nimi zľutovanie a zdržal sa aj sľubovaného trestu, takže Jeho vôľa
zachrániť prevažuje nad trestom.
Tu by príbeh mohol končiť. Jonáš unikol smrti, splnil svoju
misiu, Ninivänia oľutovali svoje hriechy a sľúbili, že sa odvrátia
od násilníctva a imperializmu a Boh ukázal aký je milostivý
a milujúci k ľuďom. Všetko nasvedčuje tomu, že za 10. veršom 3. kapitoly by mohol nasledovať už len verš “A Jonáš sa
navrátil do svojej zeme oslavujúc Boha“. Ale to nie je to čo sa
stalo.
Šokujúci koniec – (Jon 4, 1 - 11) skutočný šok príbehu prichádza v momente, keď sa zdá, že Jonáš triumfuje. Kázal
najmocnejšiemu mestu na svete a prakticky ho priviedol na
kolená. Avšak kladná reakcia Ninivänov na jeho kázanie ho
tak rozčúlila, že v zlosti obviňoval Boha a žiadal ho, aby ho
zabil (Jon 4, 1-3). Motívy Jonášovho srdca sú nakoniec
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odhalené. „Vedel som to, že Ty si ľútostivý, rýchly do odpúšťania a na záchranu, neustále trpezlivý, vedel som, že ti nemôžem dôverovať. Preto som utekal na začiatku. Bál som sa,
že ak prinesiem týmto ľuďom Boha ako si Ty, a oni preukážu
aspoň náznak pokánia, odpustíš im. Ja sa vzdávam! Zober si
môj život.“ V Biblii nie je viac udivujúca reč, ako táto.
Napokon Jonášova modla vyšla na povrch, odkryl sa jeho
strach z tohto národa. Neznášal Asýrčanov tak veľmi, že Božie
odpustenie pre nich vnímal ako najhoršiu vec, čo sa mohla
stať. Túžil konfrontovať Ninivänov a odsúdiť ich, ale nevedel
ich milovať. A nechcel, aby boli zachránení, nechcel aby dostali milosť.
Hoci si v bruchu veľryby Jonáš začal uvedomovať, že všetky
ľudské bytosti sú rovnako nehodné Božej lásky, a preto majú
rovnakú šancu na Jeho milosť, jeho obavy z Božej milosti pre
Asýrčanov boli hlavne rozumovej povahy, nezasiahli jeho srdce. Jonáš tu je príkladom toho, že ľudské srdce sa nikdy rýchlo
a ľahko nezmení, hoci je človek vedený priamo Bohom. Božia
práca s Jonášom ešte nie je ukončená.
Modlárstvo prekrútilo Jonášovo myslenie. Keď modla ovládne
srdce, ponúkne celú kopu falošných definícii úspechu, neúspechu, šťastia a nešťastia. Prekrúca realitu podľa toho, ako sa jej
hodí. Takmer každý si myslí, že všemocný Boh lásky, trpezlivosti a súcitu je dobrá vec. Ale ak kvôli modle je nekonečne
dobrá moc a postavenie, tak všetko čo sa jej postaví do cesty
je z definície zlé. Keď nemohol pre Božiu lásku vidieť skazu
Izraelského nepriateľa, bol Jonáš kvôli svojej modle nútený
vidieť Božiu lásku ako zlú vec. A nakoniec modly zapríčiňujú
to, že zlé sa stáva dobrým a dobré zlým.
Modly môžu zmiasť nielen naše myslenie, ale aj naše cítenie
(Jon 4, 4-9). Jonáš opustil mesto, ktorým opovrhoval
a vytvoril si prístrešok pred slnkom, aby pozoroval skazu mesta. Stále dúfal, že Boh by mohol poľaviť zo svojej ľútosti
a zničiť Ninive. Ale Pán Boh sa teraz zaujímal o Jonáša. Dovolil
veľkému brečtanu, aby vyrástol a vytvoril mu tak tieň. Zeleň
a pohodlie boli útechou pre zúfalého proroka. Ale potom Boh
dal Jonášovi do života sklamanie tým, že brečtan požral červík. Jonášove emócie boli tak čerstvé, že toto nové sklamanie
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ho znova priviedlo na pokraj. Znova bol príliš naštvaný na to
aby žil. Prečo Jonáš stratil chuť žiť? Zvyčajne nestratíme túžbu
žiť, dokiaľ nestratíme zmysel života. Zmyslom jeho života bola
sloboda jeho národa. Toto je dobrá vec, čo chcel, ale stalo sa
to v jeho srdci nadradeným nad všetkým. Preto bol voči Asýrčanom naplnený hlbokou nenávisťou, lebo boli prekážkou
k dosiahnutiu tejto modly – t.j. slobody národa. Teraz to bol
Boh a Jeho milosrdenstvo, ktoré napĺňalo Jonáša hnevom
a zúfalstvom. Pretože Boh bol všemocnou prekážkou k takej
budúcnosti Izraela, akú chcel Jonáš.
Tento krát, keď sa ho Boh pýta, či to je dobré, že sa rozhneval, Jonáš mu hovorí, že áno, že bol nahnevaný až na smrť.
Ale Boh ho v tomto poučuje. Boh nepovedal, že hnev je zlý,
keďže často krát hovorí o svojom veľkom hneve voči nespravodlivosti a zlu. Ale Jonášov hnev nebol dobrý a ani primeraný.
Modlárstvo kazí naše city. Rôzne veci sami o sebe ešte nie sú
zlé, ale v momente keď nás ovládnu túžby po nich, stávajú sa
modlami. Modly vytvárajú falošnú vieru, ako napríklad, ak
nedosiahnem to a to, môj život už nemá zmysel. Alebo, keď
som stretol toho a toho človeka, už nikdy nemôžem byť šťastný. Takýmto presvedčením sa zveličujú bežné sklamania
a zlyhania na nervy drásajúce skúsenosti.
Skutočný Jonáš – (Jon 4, 10-11) Boh konfrontoval Jonáša
s faktom, že bol viac sklamaný z páľavy slnka ako z tisícov
ľudí, ktorí nevedia rozoznať pravú ruku od ľavej. Jeho modlárska láska k svojej vlastnej krajine a morálna seba spravodlivosť odstránili Jonášov súcit s veľkým mestom a s veľkým
národom. Jediné o čo mal starosť, bola jeho krajina.
Boh bol iný. Príbeh o Jonášovi končí tým, že Boh mu ukazuje
rozdiel medzi ním a sebou. Žiadal Jonáša, aby sa vzdal pohodlia a bezpečnosti a v láske išiel slúžiť ľuďom, ktorí mu mohli
ublížiť. Spočiatku Jonáš odmietal, ale potom išiel, no bez súcitu. Boh odpovedá: „Nemal si súcitu s týmto mestom, ale ja
áno.“ Boh mu naznačuje, že mal milovať toto hriešne násilnícke mesto spôsobom, ktorý Jonáš odmietal. Čo toto znamená?
Ako Boh robil to, čo Jonáš nerobil? O storočia neskôr niekto
prišiel a povedal svojim ohromeným poslucháčom, že on je
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posledným Jonášom (Mt 12:39-41). Bol to Pán Ježiš Kristus.
Keď prišiel na zem, opustil to najvyššie pohodlie, aby prišiel
a slúžil nielen ľuďom, ktorí mu mohli ublížiť, ale aj ľuďom, ktorí mu skutočne ublížili. A aby ich zachránil, musel urobiť oveľa
viac ako len kázať, musel za nich zomrieť, zatiaľ čo ten pravý
Jonáš za ľudský hriech zomrieť nemohol. Ježiš skutočne zomrel a vstal z mŕtvych. Na kríži musel vytrpieť všetok trest,
ktorý si z Božej spravodlivosti zasluhujeme my za svoje zlé
činy.
Jonáš a my – kniha Jonáša končí otázkou. Boh sa pýta Jonáša: „Nemohla by byť tvoja láska ako moja? Neopustíš svoju
seba zaujatosť a modlárstvo a nezačneš žiť pre mňa a pre
iných?“ Čakáme na odpoveď, ale tá neprichádza, pretože kniha končí. Ukončenie je brilantné a uspokojivé preto, že sa nepotrebujeme veľmi zamýšľať nad tým, či Jonáš činil pokánie
a obrátil sa. Musel sa. Ako to vieme? No preto, že ako inak by
sme poznali tento príbeh, keby ho Jonáš niekomu nevyrozprával? Ktorý človek by vyrozprával príbeh o sebe, v ktorom je
vykreslený ako zlý a blázon po každej stránke okrem človeka,
ktorého srdce bolo zasiahnuté Božou milosťou?
Prečo ale nemáme zaznamenanú Jonášovu odpoveď? Je to
akoby Boh mieril šíp láskavého napomenutia na Jonášovo srdce a on zrazu z príbehu mizne a nás Boh stavia do cesty tohto
šípu. Otázka teda prichádza priamo k nám, pretože každý
z nás je ako Jonáš. Sme tak zotročení našimi modlami, že sa
nezaujímame o ľudí, ktorí sú iní, ktorí žijú vo veľkých mestách, alebo ktorí sú dokonca priamo v našich rodinách, ale je
tak ťažké ich milovať. Ak sa chceme zmeniť, tak ako Jonáš,
musíme sa pozerať na posledného Jonáša a na jeho znamenie
– smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
D. Klein

Príroda a my
„Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panuje
nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou,
čo sa hýbe na zemi!“ Genezis 1,28
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Boh ľuďom odovzdal nadvládu nad tvorstvom, obdaril
ho schopnosťami tvoriť. Vznikajú oprávnené obavy, či tento
dar dokážu ľudia zvládnuť vo svoj prospech i v prospech prostredia, v ktorom žijú.
Sme aj my zodpovední za stav životného prostredia?
Chápeme hlbšie súvislosti a prepojenosť celého sveta? Uvedomujeme si, že máme byť príkladom ako žiť, keď už patríme
k tej menej početnej, bohatšej časti sveta?
Viete, koľko stojí jeden list bieleho papiera Zborových
listov, ktorý práve držíte v rukách? 120 gramov dreva, dve
vedrá vody a elektrinu, ktorá sa spotrebuje na svietenie 100
W žiarovky počas štyroch hodín. Pritom existuje úsporná alternatíva. Na výrobu rovnako veľkého hárku recyklovaného
papiera stačí jeden pohár vody, štvornásobne menej elektrickej energie. A drevo nepotrebujeme vôbec. Papierenský priemysel pritom vyprodukuje trojnásobne viac kysličníka uhličitého ako letecká doprava.
Každý z nás na Slovensku za rok v priemere „vyrobí“
309 kg odpadov. Iba 16 kg z tohto odpadu sa recykluje a
skompostuje. Ostatný odpad v tom lepšom prípade končí na
niektorej z desiatky skládok, ktoré na Slovensku momentálne
máme. Stáva sa väčšou či menšou záťažou životného prostredia: vody, pôdy i vzduchu.
Čo môžme spraviť my? Môžeme obmedziť spotrebu toxických výrobkov, ku ktorým patrí PVC, agresívne čistiace
prostriedky s obsahom chlóru a silných kyselín. Prostrediu
menej škodlivé čistiace prostriedky sú rovnako účinné a niekedy aj lacnejšie. Kupujme väčšie balenia a koncentráty. Ušetríme a pomôžeme životnému prostrediu. A čo plastové výrobky z Číny? Sú síce lacné, ale za akú cenu?
Ak to je možné, trieďme odpad, ktorý v našich domácnostiach vznikne. Papier patrí do kontajnera označeného Papier. Sklo do kontajneru Sklo. Plechovky po umytí môžeme
vhodiť do kontajnera s označením Kov. Nech nás pritom poteší
informácia, že každou stredne veľkou recykovanou plechovicou prispejeme k úspore energie potrebnej na trojhodinový
chod počítača. Plasty, samozrejme, patria do kontajnera Plast.
Nezmazateľným odkazom našej civilizácie bude geologická
vrstva plastov. K tejto nelichotivej realite len Košičania prispejú 75.000 PET fľašami denne. A čo dojčenecké fľaše? Rizikové
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sú tie, z ktorých sa, obzvlášť pri vyšších teplotách, uvoľňuje
bifenol A.Výrobcovia sa radi pochvália, ak ich výrobok bifenol
A neobsahuje. Väčšina výrobkov bez tohto označenia túto toxickú látku obsahuje! Uprednostňujme drevené a textilné
hračky. Venujme viac pozornosti označeniu obalov potravín a
nekupujme potraviny balené v PVC. Produkt PVC býva označený číslom 3 v trojuholníku alebo nápisom PVC, vynil či písmenom v. V domácnosti obmedzme používanie teflónových
výrobkov. Polytetrafluóretylénový /teda teflónový/ povrch na
našej panvici pri zahrievaní nad 200 stupňov Celzia uvoľňuje
toxické výpary. Nepoužívajme prípravky proti škvrnám s toulénom a xylénom. Poškodzujú náš nervový systém. Vyhýbajme sa oblečeniu s prímesami, ktoré znižujú krčivosť. To platí
aj pre posteľnú bielizeň. Nenosme obuv a ponožky, ktoré obsahujú fungicídy /ochrana proti tvorbe plesní/. I mnohé pesticídy obsahujú toxické rakovinu vyvolávajúce látky so schopnosťou ukladať sa v živom organizme. Neohrievajte potraviny
v mikrovlnke, pokiaľ sú umiestnené v plastových nádobách.
Radšej ich nahraďte sklenenými alebo porcelánovými nádobami. Miestnosť s novým kobercom a nábytkom z drevotriesky
najmenej jeden mesiac pravidelne a intenzívne vetrajme. K
takýmto výrobkom nedávajte spať vaše bábätko. Veci, ktoré
nepotrebujeme, ponúknime priateľom či sociálne slabším. Ak
sa dá, kupujme kvalitné výrobky s dlhšou životnosťou, aby
sme v krátkej dobe nemuseli opakovane kupovať rovnaký výrobok. Aj keď záujmom výrobcov prestáva byť kvalita ale
množstvo predaných výrobkov. I takto, zdanlivo zanedbateľnou mierou, môžeme prispieť k zmierneniu vyčerpania prírodných zdrojov.
Olga Lišková

Oslava Boha – ťažká kategória?
Už – už som chcel povedať: Konečne kniha, ktorá nemá
chybu! Ale aj tak, ak ju podľa mňa má, aspoň jednu, nechcem
devalvovať jej obsah, ktorý ma oslovuje a obracia pozornosť
na to, ako žijem svoj život pred Pánom. Ide o knihu s názvom
Bláznivá láska od Francisa Chana.
V čom teda tkvie to, čomu hovorím problém? Je to
zachytené v nadpise tohto článku – oslava Boha. Na jednej
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strane odporúča čitateľovi, aby „prestal čítať a aspoň chvíľu
oslavoval večného Boha!“ Poviete si možno – a čo je na tom
čudné?
Nestáva
sa
aj
v
mnohých
kresťanských
spoločenstvách, že majú chvíle, kedy oslavujú Boha? Iste,
viem o tom. Ale práve preto, že je tento názor rozšírený a
praktizuje sa, ako sa praktizuje, pýtam sa, má oporu v Písme,
vo vedení Duchom Svätým?
Ako mám oslavovať Boha? Nejakým postojom tela?
Piesňami? Odriekavaním žalmov? Ako? Sám to asi nevyriešim,
preto sa musím pozrieť, ako vnímali Boží muži, apoštoli –
Pavol a Peter, ktorí bolo bezpochyby inšpirovaní Božím
Duchom vo vyjadrení sa aj na túto tému. Kým Pavol odporúča
oslavovať Boha „svojím telom“ (1K 6,20), jazykom (R 14,11),
Peter k tomu dodáva, aby sme „konali dobré skutky, ktoré by
viedli ľudí k oslave Boha, keď ich budú vidieť“. (1Pt 2,12)
Pán Ježiš konal skutky, ktoré oslavovali Boha, a tí, ktorí
ich videli, boli pohnutí čosi vykonať, aby aj oni mohli žiť viac
na oslavu Božiu. Náš Pán im odporučil, aby „verili v toho,
ktorého Boh poslal“! (J 6,29) Sám Boží Syn sa vo svojej
veľkňazskej modlitbe vyjadril: „Otče, prišla hodina, osláv
svojho Syna, aby on oslávil teba!“ (J 17, 1) Na čo myslel Boží
Syn, keď prosil, aby ho Otec oslávil? Aby mohol prejsť
utrpením a smrťou tak, ako mu to Otec v diele záchrany
človeka určil.
A to, čo odporúčajú apoštoli, smeruje len k jednému: aby
sme umelo nerozdeľovali chvíle, kedy oslavujeme Boha a kedy
ho neoslavujeme. Ak žijeme v poslušnosti zjavenej pravde, ak
nechávame priestor na vedenie Ducha, ktorý jediný môže
osláviť Otca i Syna v nás i prostredníctvom nás, potom sa
nedáme ani oklamať a ani nebudeme iných orientovať na
chvíle kedy sa Boh môže a nemusí či dokonca nemôže
oslavovať.
Vďaka za veriacich v Berei. Ako málo myslíme na ich
jedinečný princíp! Ako málo ho používame. Spočíva v tom, že
„na každý deň skúmali Písma (Starého zákona), či je tomu
skutočne tak“. (Sk 17, 11) Dnes nám stačí, že sa to tak deje
okolo nás a možno sa nám to zdá správne a dobré. Aj tu ako
všade inde však platí: Niektoré spôsoby sa zdajú pre človeka
priame, ale ich koniec je smrť. (Pr 14,12)
Miroslav Bielik
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Staršovstvo informuje
Br. kazateľ, br. I. Žežula a ses. B. Havrilová sa zúčastnili
stretnutia s vedúcim regionálnej kancelárie Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi p.
Mirgom. Konzultovali možnosti štátnej dotácie pre prácu
vo Vítkovciach. Rozhovory ešte budú pokračovať.
Br. kazateľ sa 7.-8.3. zúčastní pastorálnej konferencie kazateľov. 12.3. bude stretnutie vs. staršovstiev v Michalovciach.
MČ Nad jazerom požaduje zástupcu našej cirkvi do komisie
pre cirkevné otázky. Staršovstvo deleguje br. O. Straku.
Staršovstvo diskutovalo o návrhoch na zmeny Ústavy a
Vnútrocirkevného poriadku, ktoré sa budú preberať na
nadchádzajúcej Spoločnej konferencii CB.
Staršovstvo preverí možnosti darovania Encyclopedie Britannica, ktorá sa v zbore nevyužíva.
Br. M. Motýľ upresnil, že sa vzdal iba postu šéfredaktora
ZL, v redakčnej rade chce zotrvať.
Staršovstvo zhodnotilo Legoprojekt, ktorý sa uskutočnil
v februári, ako veľmi vydarený. Ďakuje všetkým, ktorí prispeli ku zdaru.
Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 22.3.2011.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, 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 v modlitebni
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: o 10:30
v učebni a v kancelárii zboru.
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: Madzinová Larisa
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

všetky stretávania v zbore za ich duchovný úžitok
výročnú členskú schôdzu
Stretnutie staršovstiev v Michalovciach
Konferenciu Misie na Níle
Konferenciu našej cirkvi
evanjelizačnú a svedeckú službu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program
Program na mesiac marec
28.2 Po 17.30 Mládež
3.
Št 18.15 Biblická hodina/kaz. P. Halža/
4.
Pi 18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein, kaz. P. Halža/
Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježi6.
Ne
ša Krista
18.00 Modlitby
7.
Po 17.30 Mládež
10. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
12. So 9.00 Stretnutie staršovstiev v CB Michalovce
10.00 Zhromaždenie /br.F. Kaleja, kaz. J. Talley/
13. Ne
15.30 Výročná členská schôdza
14. Po 17.30 Mládež
17. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
18. Pi 18.00 Zborová biblická škola
19. So 10.00 Konferencia Misie na Níle v Lipt. Mikuláši
10.00 Zhromaždenie /br. M. Petrejčík , br. far. J.
20. Ne Lauko/
16.00 Stretnutie rodín
21. Po 17.30 Mládež
24. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Havrila, br. M. Bie27. Ne lik/
17.00 Vitkovce
28. Po 17.30 Mládež
31. Št 18.15 Biblická hodina /br. I. Žežula/
1.4 Pi Konferencia Máme čo zvestovať v Lipt. Mikuláši
2.4 So Konferencia Máme čo zvestovať v Lipt. Mikuláši
10.00 Zhromaždenie /br. J. Vaščák, kaz. P. Halža/
3.4 Ne Pamiatka na ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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