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Slovo na tento mesiac
Blahoslavení, tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať
Božími synmi
Mt 5,9
Z Božej milosti chceme pokračovať v našom duchovnom budovaní
v osobnej, ale aj zborovej rovine. Uvedomujeme si, aký dôležitý je náš duchovný charakter, lebo taký potom je aj náš vplyv na prostredie zboru, ale aj
okolia. Blahoslavenstvá vyslovené Pánom Ježišom Kristom hovoria
o charaktere jeho nasledovníkov a o ich vplyve na svet, v ktorom žijú.
Uvedené blahoslavenstvo hovorí o potrebnom a žiadanom lieku na
strach a nepokoj, ktorý z rôznych príčin prichádza do života ľudí na tomto
svete. O akom pokoji však hovorí Pán Ježiš Kristus? Tu nejde o nejaký len
sladký pocit zo samého seba, aký som len dobrý alebo akýsi pocit bezpečia
a istoty, že všetko bude fajn, bez záujmu o pravdu samu, ale ide o to, aký je
náš osobný vzťah s Kristom. Tu naozaj nejde o pokoj za každú cenu, alebo o
pokoj a ticho cintorínov!
Všimnime si, že pokoj vo svetle Písma je ďalšou charakteristickou
vlastnosťou vzťahu človeka s Bohom. Človeka, ktorý však do hĺbky prešiel
sebapoznaním vlastnej hriešnosti a skazenosti pred Kristom a len z Jeho milosti prijal zmierenie s Bohom. Lebo sa zaľúbilo Otcovi skrze Krista „aby Ním
zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.“ (Kol 1,20). Tu si uvedomujeme predovšetkým to, že sám Boh je tvorcom pokoja skrze Krista pri tých, ktorí mu vo viere
otvorili svoj život. Vo vyjadrení: „zmieril so sebou“ (Boh) nachádzame odpoveď, že podstata nepokoja v ľudskej duši je v jeho odcudzení sa Bohu. Tak
ako hovorí Iz 57,20-21: “Ale bezbožní budú ako rozbúrené more, keď sa
nemôže upokojiť, ktorého vody vymietajú bahno a blato. Nemajú pokoja, hovorí môj Boh, bezbožní“. V takomto stave si človek hľadá pokoj,
ale ho nemôže nájsť, lebo ho hľadá na nesprávnom mieste. A nenájde ho,
pokiaľ sa nenavráti v pokání k Bohu, skrze ukrižovaného Krista. Pamätajme,
že nasledovníci Ježiša Krista sú povolaní slúžiť tým, ktorí hľadajú pokoj,
o ktorom tu hovorí Pán Ježiš.
Sme takýmito nasledovníkmi? Našou úlohou potom je prinášať toto
evanjelium pokoja v Kristovi a tak potvrdzovať svedectvom života skutočnosť,
že sme sa z Božej milosti stali účastnými života Božieho Syna, Ježiša Krista,
ktorý jediný dáva pokoj, „nie tak, ako dáva svet“. J 14,27
Nech nám je milostivý náš Pán, aby sme smeli prežívať zodpovednosť
za Kristov pokoj medzi nami vzťahom k našim blížnym.
Váš brat kazateľ
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Misijný pobyt vo Vitkov
Vitkovciach
V dňoch od 7.8. - 15.8. 2011 sa uskutočnil misijný pobyt vo Vitkovciach. Z pravidelných návštev na tejto našej stanici sa zrodila myšlienka niekoľkodňového misijného pobytu v
rómskej osade. Z iniciatívy ses. B. Havrilovej sa vytvoril pracovný tím na prípravu a realizovanie uvedenej akcie, pod vedením br. kaz. P. Prištiaka z Hermanoviec. Niekoľko stretnutí
pred akciou vyústilo v stanovenie programu a rozdelenie úloh
pre zabezpečenie duchovného programu a zároveň technického zabezpečenia. Išlo o vybavenie povolenia u starostu obce,
zabezpečenie stanu, ktorý sa postavil na malom ihrisku pri
osade, organizovanie stravovania a ubytovania, s čím nám
veľmi
pomohli
bratia
a sestry
zo
spoločenstva
CB
v Smižanoch. Týmto im vyjadrujem vďačnosť za pomoc
pri tejto akcii. Celý program sa uskutočňoval vždy popoludní
a večer. Bol zameraný na všetky vekové skupiny. Nosnou témou bol biblicky príbeh Jozefa. Večerné stretnutia pri zvestovaní Božieho slova mali charakter evanjelizačný. Sme vďační
za službu slovom, ktorá bola zároveň aj výzvou k novým rozhodnutiam pre Pána Ježiša Krista.
Sám som mal možnosť sa bližšie zoznámiť v niektorých
rodinách nielen s ich sociálnou, ale aj duchovnou situáciou, čo
je užitočné pre ďalšiu službu.
Sme si vedomí, aká náročná
je práca medzi nimi. Ak by som mal
osobne hodnotiť túto akciu, tak ju
vnímam ako povzbudenie pre tých,
ktorí uverili v Pána Ježiša Krista,
a príležitosť pre ostatných počuť
evanjeliu o záchrane z hriechov,
ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Niektorí takéto rozhodnutie urobili.
Aké ovocie to prinesie, ukáže sa
neskoršie. Napriek našim rôznym
pocitom a dojmom, či už pozitívnym
alebo aj negatívnym, sme volaní,
aby naša služba evanjelia zodpovedala vernosti nášmu Pánovi
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všetkým bez rozdielu.
Zároveň,
v uvádzaní
nárokov evanjelia do
praxe života v daných
príbehoch
a životných
situáciách
jednotlivcov
a rodín, je veľmi dôležitá
pastoračná práca. Veriacich potrebujeme viesť
k zodpovednosti za to,
čo majú a dostávajú,
aby si vedeli vážiť dané hodnoty, aj keď je ich poskromne. Nie
menej dôležitou je výchova detí k práci, k povinnostiam
a príprave na dôstojný život, hodný Božieho stvorenia. Z Božej
milosti vnímame pučiaci krehký život z evanjelia ale aj mnoho
toho, čo sa má orezať a odstrániť, aby rastlinky zmocneli
a doniesli úžitok.
Táto služba si vyžaduje pracovníka k trvalému
a systematickému pastoračnému vedeniu, ktorý by ich viedol
duchovne a vyučoval k praktickým postojom a zodpovednému
správaniu sa za veci, ktoré dostávajú.
Veríme, že evanjelium Ježiša Krista je mocou Božou na spásu každému veriacemu (R 1,16).
brat kaz. Halža

Začiatkom augusta sa u nás vo Vitkovciach konal tábor
pod vedením bratov kazateľov Halžu a Prištiaka. Všetci sme sa
na tábor veľmi tešili.
Na tábore sme boli veľmi šťastní. Deti hrali futbal a veľa iných hier. Potom boli programy v skupinách: deti, dorast,
mládež a dospelí. Večer boli zhromaždenia pre všetkých. Dotýkali sa nás svedectvá, ktoré vedúci rozprávali. Keď sa môj
otec prihlásil na kazateľovu výzvu, že chce prijať Pána Ježiša,
plakala som od radosti.
Ten týždeň prešiel rýchlo, ako nič. Na všetkých sme si
zvykli a keď odchádzali, ostali sme veľmi smutní. Chýbajú
nám. Dúfame, že sa o rok zase stretneme.
Žanetka Dirdová
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Ruky tety Boldižárovej – spomienka na našu
sestru Jo
Jolanku
Skoro každú nedeľu prichádzala naša dnes už nebohá
sestra Jolana Boldižárová tesne pred začiatkom zhromaždenia
do našej modlitebne. Z asi 15 km vzdialenej malebnej obce
Chrasť ju do Košíc vozieval jej najmladší syn Dušan. Usadávala blízko vchodových dverí, lebo sa ťažko a len s pomocou palíc mohla pohybovať. Najprv sa v krátkej modlitbe stíšila, zložila kabelku a poskladala obe barly, ktoré k jej zahanbeniu
občas tak rady s hlukom padali na podlahu a žiarila pokojom.
Dnes už nie je medzi nami a jej dobrotivú tvár, obrúbenú vencom krásnych vlnitých bielych vlasov, nebudeme vídať. Náš
Pán si ju z jej životnej púte na zemi ( 6.4.1933 – 8.8.2011)
povolal na sklonku leta tohto roku. Spolu s jej obráteným
manželom Jánom vychovali počas rokov naplnených starosťami a prácou 6 detí: 3 dcéry a 3 synov. Okrem starosti
o rodinu, výchovu a obživu viedli aj menšie hospodárstvo.
Sestra vždy presne hlásila, čoho sa urodí, čo zjari zničil mráz,
či je sucho, či bude žičlivá úroda, ako sú na tom domáce zvieratá. Nemalá každodenná práca, ale vždy dodala, že Pán hojne požehnáva a pridáva k našim potrebám a my len s pokorou
musíme prijímať, ďakovať a nenamýšľať si, že sme pôvodcami
hojnosti. Rada podarovala s orechami - vylúpanými, pozdejšie,
keď už ruky neslúžili, celými, či ovocím z úrody.
Prichádzala, odchádzala a jej objemnejšia postava bola
ako dobrotivá babička z rozprávky, o ktorých sme v detstve
počúvali. Ovdovela, zhoršovali sa nemoce, občas pobyt
v nemocnici, ale len ona vedela, čo musí okúsiť bolestí. Brat
kazateľ spomína, že krátko pred jej smrťou pri poslednej návšteve v jej domácnosti, myslela na životy svojich detí
a problémy, s ktorými žijú. V modlitbe, tak ako vždy predtým,
prosila za ich spásu. Mesiac pred svojím odchodom na večnosť
pochovala náhle zosnulú dcéru. Môžeme sa len domýšľať, ako
bolo zarmútené je materinské srdce!
Posledné časy, keď sme slávili Večeru Pánovu, prosila
blízko sediacich, aby jej podali kalištek s vínom, lebo: „bars
me boľa paľce“ a skoro nevládla stáť opretá o lavicu, aby aj
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tak vzdala úctu Spasiteľovi. Priznala sa, že už pár rokov „ ňemožem kľeknuc na modleňu“! (Áno, bývalo dobrým zvykom,
že sa nielen doma, ale aj v zhromaždení pokľaklo pri modlení.
Neviem ako je to v domácnostiach dnes, ale možno začas ani
nebudeme rozumieť významu slova „na kolenách„). A neboli
to len tie boľavé opuchnuté ruky, s ktorými nedokázala pozdvihnúť kalištek s vínom. Jej veľké robotné dlane boli najmä
medzi ukazovákom a palcom oboch rúk zhrubnuté do veľkých
mozoľov, ktoré občas praskali a zdĺhavo sa hojili, ako následok
prenášania váhy tela pri ťažkej chôdzi. Pri poslednej rozlúčke
pokojne spočívali na jej nehybnom tele. Chcem veriť, že našla
zasľúbeného odpočinutia, ktoré dáva len náš Spasiteľ.
Dovolím si doložiť, že jej neobvykle poznamenané nemocné ruky v tichom svedectve, môžu mať aj pre nás výpoveď. Túžbu po spoločenstve veriacich nepremohla telesná bolesť a stálo jej za cenu veľkej námahy na nedeľnej bohoslužbe
načerpávať posilu z počutého a precíteného Božieho slova
a piesní. Ďakujeme, Pane, za jej život medzi nami!
P.S.
Odprevadili sme sestru Jolanu Boldižárovú na pohrebe
v jej obci. Brat kazateľ Halža poslúžil slovom z Písma 2 K 5,110. veľmi priliehavou kázňou. Okrem účasti veriacich z nášho
zboru, ďakujeme aj touto cestou našim sestrám a bratom
z Bratskej jednoty baptistov, ktorí nielen účasťou, ale aj spevom hojne prispeli k zvesti Slova a svedectvu vďaky Pánovi za
život vo viere nebohej, nielen jej najbližším, ale celému veľkému pohrebnému zhromaždeniu.
D. Klincková
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Tábor Indiáni 2011
V peknom prostredí prírody hermanovského Opálkempu sme sa 10 vedúci a 14 detí stretli v utorok, 16.8., aby
sme spolu strávili krásny týždeň na tábore s názvom Indiáni.
Tábor trval 5 dní končiac nedeľou, 21.8. V priebehu tábora sa
k nám ešte pripojili 3 deti, takže spolu sa stretlo 17 detí. Pán
Boh nám daroval nádherné počasie, ani raz nám nezapršalo
a cez deň nás každý deň vyhrievalo slniečko. Noci boli síce
trochu chladné, ale teplé oblečenie a dobré spacáky nám pomohli tento chlad prekonať.
O hladné krky malých aj veľkých indiánov sa starala
Marienka Baranová spolu so Silviou Gorcosovou, a veru varili
výborne. Deti boli rozdelené do 3 kmeňov rozlíšených farbami:
modrí, zelení a žltí. Každý večer sme sa stretli pri táborovom
ohni, aby sme vyhodnotili priebeh dňa, kmeňové zápolenia
a vypočuli si Božie slovo a svedectvá misionárov, ktorí boli na
začiatku tábora zajatí našimi indiánskymi kmeňmi. Misionári
(Jeff Talley a John Lesondak) nám rozprávali o priateľstve,
konfliktoch a odpúšťaní a o našom dokonalom nebeskom Otcovi. Zvyšné dva dni nám Daniel Klein a Filip Pangrác rozprávali o samote, odlúčenosti od Boha a o pláne spásy. Nad týmito témami sme sa potom cez biblické príbehy mohli každé
ráno zamýšľať v jednotlivých skupinkách.
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Doobedňajší program sme potom trávili kreatívnymi
aktivitami, ako napríklad výrobou indiánskych vrkôčikov, indiánskych pecí, ktoré sme vyrobili z kameňov a hliny a naozaj
sme v nich piekli! Jednou z najpopulárnejších aktivít bolo hrnčiarstvo, ktoré viedol John. Deti si mohli vyskúšať naozajstný
hrnčiarsky kruh a ručné modelovanie z hliny a pripomenúť si
tak, že aj my sme hlinou v rukách Hrnčiara – nášho Boha.
Hrnčiarsky kruh bol veľkým lákadlom aj pre vedúcich. Ďalším
lákadlom bolo batikovanie tričiek, ktorého sa zúčastnili takmer
všetci.
Pri poobedňajších aktivitách sa deti mohli dosýta vybehať, pre
kmene bolo pripravených niekoľko súťaží: lov na bizóna, indiánska olympiáda, prechod po lanovej dráhe a beh
v nepriestrelných vestách s helmami a plynovou maskou, ktoré pre nás zapožičal Oliver Straka. Lov na bizóna bol úspešný,
deti bizóna špekáčkového typu úspešne ulovili a upiekli už
v spomínaných peciach. Takto pripravené „bizónie“ mäso so
zemiačikmi a cibuľkou chutili dobre, v iných bolo cítiť viac dymu ako „bizónieho“ mäsa.

8

Zborové listy 09 / 2011

Vo štvrtok sme mali naplánovanú túru na Šimonku.
Avšak po zhodnotení fyzických schopností niektorých indiánov
sme dospeli k záveru, že túra bude končiť na lúke pod Šimonkou. Napokon sa z túry stala prechádzka, schopnosti klesli
natoľko, že sme skončili pri Obracenej studni, ktorá sa nachádza približne v dvoch tretinách plánovanej túry.
Veľká vďaka patrí všetkým deťom, obetavým vedúcim
a hlavne nášmu Pánu Bohu za všetky krásne chvíle, za krásne
počasie a za ochranu počas celého týždňa.
Táborový veršík: „Priateľ miluje každého času,
a v súžení sa rodí brat.“ Príslovia 17,17.
Daniel a Jana Kleinovci
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Jana Nagajová
Nagajová: Majster a hlina

Ty si ma zobral do rúk
ako hrudku hliny.
A nebál si sa,
že sa zašpiníš.
Hľadal si vo mne
trpezlivo
tvár
svojej predstavy.
Bolesť pod prstami
a láska v prstoch.
Tvoje oko stráži
aj horúčavu pece.
A otvorí ju v pravý čas.
Nebeská glazúra
rozjasní ťa do úsmevu.
Načieraš do mňa
lásku a pieseň
zo svojich večných prameňov.
Preto
aj pri údere
zvoním.
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Za Johnom Stottom
Toto leto bol z tejto časnosti v požehnanom veku 90 rokov
Pánom života a smrti povolaný známy spisovateľ, teológ, ale
predovšetkým verný poslucháč a šíriteľ Božieho slova John
Stott, ktorý bol jednou z najdôležitejších vodcovských osobností evanjelikalizmu a bol dokonca označený ako architekt
evanjelikálneho hnutia 20. storočia a ktorý formoval vieru
jednej celej generácie. Pripomeňme si aspoň pár riadkami
základné míľniky jeho činorodého života.
John Robert Walmsley Stott sa narodil 27.4. 1921 v Londýne
v rodine uznávaného lekára sira Arnolda Stotta. Tomuto postaveniu jeho rodiny zodpovedalo aj vzdelanie, ktoré sa mu
dostávalo hneď od mala. Po základnej školskej prípravke to
bola najprv veľmi renomovaná Rugby School, kde ako sedemnásťročný na základe kázne miestneho reverenda a verša zo
Zjavenia Jána 3, 20 (Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak
niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.) prežil vnútorné obrátenie.
Nasledovalo štúdium na Trinity College v Cambridge, kde sa
venoval štúdiu moderných jazykov, predovšetkým francúzštine a aj teológii. Následne prešiel na teologický seminár Ridley
Hall, štúdium ktorého mu umožnilo, aby bol v roku 1945 ordinovaný za anglikánskeho duchovného. Odvtedy až do svojho
oficiálneho odchodu do dôchodku v roku 1975 pôsobil
v londýnskom zbore All Souls, ktorý je aj v súčasnosti hojne
navštevovaný aj vďaka jeho pôsobnosti. Práve na tomto mieste duchovne dozrieval a rástol.
V roku 1954 začal byť aj literárne činný a za svojho života
napísal vyše 50 kníh, z ktorých mnohé boli preložené do viac
ako 70 jazykov a niektoré vyšli aj v českom a slovenskom
preklade ako napr.: Zápas mladej cirkvi, Jánove listy, Homosexuálne partnerstvo?, Kázanie na hore, alebo veľmi úspešné
dielo Kristov kríž. Za vôbec najobľúbenejšiu knihu sa považujú
Základy kresťanstva. John Stott okrem toho bol aj veľkým
prednášateľom, cestoval do neskorého veku po celom svete
a bol spoločensky vysoko aktívny. Osobne zakladal alebo bol
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aspoň iniciátorom založenia
viacerých
organizácií
ako
napr. Londýnsky inštitút súčasného kresťanstva. Bol veľkým podporovateľom mládeže, kde mnohokrát vystupoval
a kázal. Bol napr. aj pozvaným rečníkom na konferencii
Vysokoškolského
biblického
hnutia na Slovensku, či konferencie Cirkvi bratskej. Bol
jedným z hlavných autorov
Lausannského
záväzku
(1974) a mal aj veľký vplyv
na Manifest z Manily (1989).
K zaujímavostiam jeho života
patrí, že bol vyše 30 rokov
osobným kaplánom britskej
kráľovnej Alžbety II. a bol aj
poctený rôznymi uznaniami
a vyznamenaniami ako napr. Rad britského impéria, či čestnými doktorátmi z rôznych univerzít. V roku 2005 ho časopis
Time zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí našej planéty.
Napriek svojmu evajelikálnemu zameraniu zostal celý život
verný Anglikánskej cirkvi, v rámci ktorej sa usiloval o jej reformu a smerovanie k Božiemu Písmu ako jedinému zdroju
pravdy. Žil v celibáte a keď v roky 2007 oznámil stiahnutie sa
z verejného života, presťahoval sa do komunity penzionovaných anglikánskych duchovných v Lingfielde, kde strávil posledné roky života a v rámci svojich možností stále pokračoval
v práci na knihách. Po niekoľkých týždňoch choroby sa dňa
27.7. 2011 jeho pozemská púť ukončila. V kruhu blízkych poručil dušu svojmu Stvoriteľovi, ktorému slúžil celý dlhý
a plodný život. Evanjelikálny svet tak v jeho osobe stráca
v každom prípade významného evanjelizátora, teológa, organizátora a učiteľa. Česť jeho pamiatke!
Ján Vaščák
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Na okraj britských nepokojov
Asi všetci sme pred zopár týždňami v médiách sledovali nepokoje, požiare a rabovačky vo Veľkej Británii. Myslím, že
každému z nás aspoň raz napadla myšlienka: „Ako dobre, že
to nie je tu.“ Možno sme mali na chvíľku aj troška pocit prevahy nad Anglickom, že u nás to takéto nie je. Nuž ale, treba si
priznať, že čo nie je, to môže byť. Zaujala ma totiž na internete uverejnená veta otca jedného z usvedčených násilníkov.
Povedal: „Ako ma môžete obviňovať za to, čo urobil môj syn?
Ja svojho syna nemôžem udrieť, lebo by som sa dopustil
trestného činu. Nemôžem mu dať domáce väzenie, lebo by
som porušil jeho ľudské práva. Nemôžem mu ani poriadne
vynadať, lebo by som ponížil jeho ľudskú dôstojnosť. Štát mi
znemožnil môjho syna vychovávať. Nemám nad svojím 14ročným synom žiadnu moc.“ Ktorýsi z komentátorov k tomu
dodáva: „Žijeme v spoločnosti s prevrátenou etikou. Sloboda
bola povýšená do absolútna a disciplína popretá. Moje psy sú
lepšie vychované a majú vyššie hodnoty ako mnohí z týchto
mladých.“
Zdá sa mi, že presne týmto smerom kráča aj naša spoločnosť. S krásnymi rečami sú stále viac okliešťované práva rodičov a väčšina z nich už ani o žiadne práva k výchove nestojí.
Zato sú ochotní napadnúť každého, kto by sa na ich dieťa krivo pozrel alebo od neho nebodaj niečo chcel. A tak aj u nás už
vyrastajú mladí ľudia, ktorí nevedia nič urobiť, nemajú žiadne
vzdelanie, hodnoty ani ašpirácie. Nevedia rozlíšiť dobro a zlo,
lebo ich to nikto neučil a zlo nikdy nesmelo byť potrestané.
„Britské“ nepokoje môžu aj u nás byť už zajtra.
Ako z toho von? Jednou cestou je iste individuálna poslušnosť Božích princípov pri výchove. Písmo nás učí, že „kto šetrí
prút, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá“
(Pr
13,24).
Netreba
si
teda
zamieňať
lásku
s ústupčivosťou. Ale myslím si, že individuálna rovina nestačí
a že treba bojovať aj na spoločenskom fronte. Tlak proti Božím
princípom totiž bude narastať. Už dnes sa zlo dostáva do zákonov (zákony chrániace viac páchateľov ako obete) a bude
ho ešte viac. Preto by sme nemali byť pasívni, ale sledovať
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spoločenské tendencie a vedieť aj občiansky bojovať za dobré
zákony. Budú sa nás totiž týkať.
I. Žežula

Pavol Strauss: Aforistické iskrenie
(MUDr.P.Strauss ( 1912-1994), kresťanský konvertita židovského pôvodu, lekár, spisovateľ, prekladateľ z nemčiny a filozof. Rozsiahle literárne dielo vychádza postupne v 12zväzkovom súbore. Totalita ho umlčala až na krátke obdobie
1968. Úvod Aforistického iskrenia-svoj myšlienkový odpad
v stati o filozofii charakterizoval ako zdravý úsmev múdrosti.)
1.4.1993
Každá filozofia má vždy tie isté témy: večnosť, duša
a posmrtný život.
I čo sa nedá pochopiť, sa dá tradovať.
Duch nepotrebuje vecné atribúty.
Pokora je zvláštna forma múdrosti. Múdrosť a filozofia nie sú
identické!
Na konci mojej filozofickej rovnice je - Boh.
19.4.1993
Veľké oslavy nie sú obyčajne vrcholky ducha.
Ak nie je filozofia cestou spásy, nevedie do ničoho.
Filozofia sa odjakživa mihotá medzi nekonečne veľkým
a nekonečne malým. Narastá do viery a spochybňuje sa nevierou. Filozofia je uistením a spochybnením. Najmúdrejšia je,
keď ústi do viery.
Kde sa drobí viera, drobí sa i rozum.
Mladosť s vierou je nádej. Staroba s vierou je perspektíva –
v Bohu.
24.4.1993
Na konci premýšľania dozrieme k modlitbe. Liturgia myslenia
je odkukaná.
Teológia a filozofia majú väčšinou spoločné témy.

14
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Skrachovaný filozof sa nehodí do teológie. Skôr skrachovaný
teológ do filozofie.
Keď niekto hovorí hlúposti, neraz ho zastavujeme: nefilozofuj!
Najdemokratickejší parlament na svete: cintorín
Epitaf na dnešného človeka: Zomrel na nedostatok správneho
vzťahu k smrti.
Spracovala D. Klincková

Bardejovník
Správy s Bardejovskej
Leto je už za nami a naskytá sa otázka, čo je nového na Bardejovskej, ktorá si stále vyžaduje ochotnú ruku k práci. Vzhľadom na daždivé počasie bolo potrebné niekoľkokrát vykonať
kosbu, čo je na tomto značne rozsiahlom pozemku namáhavá
práca. Kombinovala sa kosa a raz aj kosačka. Raz jedného
letného večera sme objavili nového podnájomníka, ktorý sa
práve teraz predstavuje na fotke. Ježko je čulý, občas
v kastróle dostane aj vodu, aby ho nesmädilo, a je príjemným
ako ja užitočným spestrením nášho pozemku. Dúfajme, že do
zimy sa mu podarí dostatočne nabrať na hmotnosti, aby sme
sa s ním mohli stretávať aj budúci rok. Jedno však stále zostáva pred zborom. Bez ochotných a pracovitých rúk sa pozemok o seba sám nepostará a aj tu však platí staré biblické, že
práce je síce mnoho, ale robotníkov...
Ján Vaščák
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Staršovstvo informuje
Staršovstvo vyjadrilo vďačnosť za evanjelizačný týždeň
vo Vítkovciach a zborový detský tábor. Ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a realizácii týchto
akcií.
Staršovstvo po rozhovore so snúbencami S. Černotom
a B. Halžovou odsúhlasilo ich sobáš v CB 24.9.2011.
Staršovstvo sa oboznámilo s posudkami predložených
projektov
nového
zborového
domu.
Jeden
z posudzovateľov o. i. navrhuje zorganizovať širšiu súťaž.
10.9. o 15:30 sa v modlitebni AC na Bratislavskej ul.
uskutoční koncert spevokolu českej časti CB Effatha
v Košiciach. Ide o súčasť ich turné po východoslovenských zboroch.
Staršovstvo na návrh br. Žežulu menovalo vedúcim
mládeže od 1.9.2011 br. Daniela Kleina.
Podľa informácie stavebného odboru potrebné zorganizovať brigádu na vyčistenie a opravu odkvapov na Kováčskej.
Staršovstvo sa oboznámilo so stanoviskom Študijného
odboru RCB k Modulárnej škole duchovného poradenstva. Pretože ho vníma ako dôležité pre všetkých členov CB, prinášame jeho plné znenie a ďalšie súvisiace
závery Rady CB:
o Modulárna škola je školenie zamerané na duchovné poradenstvo a službu uzdravenia vyslobodením. Školenie prebieha pod hlavičkou Mládeže
pre Krista v spolupráci s Ellel Ministries (Anglicko).
Osnova i obsah školenia sú v plnej miere prevzaté
od EM. Keďže nedávno vyšla v slovenčine kniha od
zakladateľa a riaditeľa EM Petra Horrobina: „Uzdravenie vyslobodením“ s podtitulom Biblické zásady,
v ktorej sú vyjadrené teologické východiská Modulárnej školy, v našom stanovisku a hodnotení MŠ
budeme vychádzať práve z tejto knihy. Kniha je
postavená na dvoch základných tézach:
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1. K veľkému poslaniu, či povereniu cirkvi podľa
Mat.28,16-20 patrí podľa autora knihy kázať slovo,
uzdravovať chorých, vyháňať démonov a kriesiť
mŕtvych. Tí, ktorí nerobia túto službu, najmä službu
uzdravovania a vyslobodzovania (rozumej vyháňania démonov) sú sami otvorení démonskému pôsobeniu, majú nevyváženú teológiu, trpia belzebúbovým syndrómom, sú proti Ježišovi, odporujú jeho
službe a rozháňajú stádo. Tento polemický tón knihy opakovane zaznieva na adresu tých, ktorí neprijímajú teológiu autora knihy.
2. Služba vyslobodenia (rozumej vyháňania démonov) je určená predovšetkým kresťanom (rozumej v zmysle vyháňania démonov z kresťanov). Autor tvrdí, že Ježiš vyháňal démonov len z veriacich,
ktorí môžu vstúpiť do veriacich ešte vtedy, keď boli
v maternici svojej matky. Ani obrátenie ešte neznamená, že kresťan je už zbavený všetkých démonov. Tých sa zbaví len pomocou služby vyslobodzovania. Kniha je plná démonologického výkladu
Písma, pričom svojimi vedomosťami o démonoch
autor vysoko prevyšuje samotné Písmo. Tam, kde
sám autor priznáva, že Písmo explicitne o niektorých veciach nehovorí, si opakovane vypomáha
skúsenosťami, na ktoré sa odvoláva. Tie sa pre neho stávajú kritériom pravdy a základom pre vieroučné tvrdenia. Mnohé texty Písma sú doslova znásilnené, aby hovorili to, čo autor chce počuť. Iné sú
vytrhnuté z kontextu a je im daný úplne iný význam.
Toto je len „letecký“ pohľad na knihu, ktorá je plná
biblických a teologických nezmyslov a bludov.
Navyše Ellel Ministries svojím poradenstvom patrí k
prúdu „Inner healing“, čo je ešte ďalší fenomén,
ktorý by si zaslúžil viac pozornosti. V podstate ide o
sekulárnu psychoterapiu v kresťanskom šate, s ktorou ako prvá prišla v polovici 20. storočia Agnes
Sanford a po nej to rozvíjali ďalší. Moc evanjelia je
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tu nahrádzaná pseudokresťanskými terapeutickými
postupmi. Príčiny problémov v živote jednotlivca sa
neraz hľadajú v jeho minulosti, prípadne až v predchádzajúcich generáciách, čím sa z človeka stáva
obeť a nie zodpovedný jedinec. Veľmi často sa končí
pri démonickom pozadí problémov a vyháňanie
démonov sa používa ako duchovná skratka riešenia
problémov.
Záver: Na základe hore uvedených skutočností
Študijný odbor RCB zásadne neodporúča členom CB účasť na Modulárnej škole.
o Rada CB sa zaoberala teológiou Ellel Ministries,
ktorá stojí za Modulárnou školou duchovného poradenstva, organizovanou Mládežou pre Krista a prijala nasledovné stanovisko:
- Rada zásadne odmieta teológiu Ellel Ministries, lebo ju považuje za nebiblickú.
- Rada neodporúča členom Cirkvi bratskej
zúčastňovať sa školení Modulárnej školy.
- Rada vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s
tým, že učiteľmi Modulárnej školy sú aj členovia
Cirkvi bratskej.
Rada vzhľadom na to, že Mládež pre Krista je aj organizátorom Campfestu, neodporúča účasť na tomto podujatí.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 20.9.2011.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, I. Žežula, D. Klincková, K. Motýľová,
M. Motýľ, M. Bielik (jazyková korektúra), 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: počas nedeľného zhromaždenia.
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
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

programy v mesiaci september
všetky zložky práce v zbore
konferenciu mládeže v Žiline 14.-18.9
konferenciu kazateľov CB 19.-21.9.
misiu doma i v zahraničí.
bratov a sestry, za chorých, za rodiny s deťmi.
duchovné budovanie a rast zboru
svedecký život blížnym
pracovníkov zbore
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Program
Program na mesiace
mesiace sept
eptember
1. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža
2. Pi
3. So
10.00 Zhromaždenie a VP /br. I. Žežula, kaz. P. Halža/
4. Ne
18.00 Modlitby
5. Po 17.30 Mládež
6. Ut 18.00 Schôdza staršovstva
7. St
8. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9. Pi
10. So 15.30 Koncert Effathy v AC
10.00 Zhromaždenie/br. F. Kaleja, kaz. P. Halža/
11. Ne
18.00 Michaľany
12. Po 17.30 Mládež
13. Ut.
14. St
10.00-13.00 brigáda a o 13.00 duchovný program na Bardejov15. Št
skej
16. Pi 18.00 Zborová biblická škola
17 So
10.00 Zhromaždenie /br. M. Liška, kaz. P. Halža/
18. Ne
16.00 Stretnutie rodín
19. Po 17.30 Mládež
20. Ut
22. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
23. Pi
24. So 14.00 Sobáš B. Halžová a S. Černota v BJB
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein, br. J. Lesondak/
25. Ne
17.00 Vítkovce
26. Po 17.30 Mládež
28. St 18.00 Schôdza staršovstva
29. Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
30. Pi 18.00 Zborová biblická škola
1. So
10.00 Zhromaždenie a VP /br. M. Petrejčík, kaz. P. Halža/
2. Ne
18. 00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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