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Slovo na tento mesiac
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, …..pr e mňa (Ježiša)...
Mt 5,10-12
Vrá time sa k dokončeniu úva h nad blahosla vens tvami .
Posledné z ni ch s nami hovorí o zvláš tnom druhu utrpenia . Is te si
uvedomujeme, že na s vete je veľa utrpenia , o čom nás neus tále informujú nielen
médiá, ale a j naše skúsenos ti . Pýta me sa , prečo je tak veľa utrpenia ? Veľa kníh sa už o
tejto oblasti ži vota napísalo a mnohé z nich hľada jú odpoveď na túto pál či vú otá zku.
Božie slovo však hovorí, že smrť a utrpenie prišlo na s vet pre hriech prvého človeka
Ada ma. V tomto s vetle mus íme rozlišova ť utrpenie pre hriech rebélie voči Bohu a
utrpením, o ktorom hovorí Ježiš. Pís mo nám dá va s vedectvo o utrpení pre hriech
pýchy a tvrdos ti v dejiná ch nielen Božieho ľudu, ale vôbec medzi ná rodmi . Je treba
dopoveda ť, že Boh vo s vojom veľkom milosrdens tve používa takéto situá cie na volanie
ku pokániu. Je to vždy veľká Božia milosť, keď sa človek v utrpení pokorí pred Bohom a
činí pokánie. V opa čnom prípade v človeku ras tie za tvrdenie voči Bohu, a tak sa ocitá
na nebezpečnej ces te pri volania si Božieho súdu.
Náš text hovorí o utrpení, ktoré má zasľúbenie požehna nia. Pá n Ježiš s vojím
slovom tiež jasne vymedzuje, že len utrpenie pre spra vodli vosť a p re Neho prináša
duchovné požehnanie. Tu ide o učeníkov Ježiša Krista , ktorých On sám povzbudzuje na
ces tu vernos ti a odovzdanosti Jemu. Veď tá to skutočnos ť len potvrdzuje pra vdu, ktorú
sám povedal, „že učeník nie je nad svojho Pána“. Kvôli s vedectvu pra vdy, ktoré verne
vydá val , bol prenasledovaný a nená videný až vydaný na smrť ukri žovaním. Ak
zos taneme v poslušnosti verní Pánovi a znesieme poníženie a zneváženie, ta k nás toto
slovo potešuje a uis ťuje o spoločens tve s Ním. Pria m nás vyzýva , aby s me sa radova li,
lebo veľká je naša odplata v nebesiach (v12). Tu na zemi môžeme všetko s tra ti ť, ale
Pán nás uisťuje o spoludedi čstve s Ním v Jeho Krá ľovs tve (v10). Takéto utrpenie je
Božia milos ť, ako hovorí Písmo v Fil 1,29. To znamená, že toto utrpenie si nevyberá
človek len z vlas tného rozhodnutia, ale je to da r a dôsledok Božieho povolania a
vyvolenia za nasledovníkov Ježiša Kris ta. Ľudsky je to nemožné. To pôsobí Duch Kris tov
na potešenie a volá nás , aby s me sa vo všetkom odovzdá vali vernému Bohu, Otcovi .
Mus íme s tým počíta ť. Nebuďme prekvapení, že vo s vete ras tie odpor voči evanjeliu a
jeho hodnotá m ukazujúcim na pra vdu v Kri s tovi . Tento s vet sa riadi s vojím
hodnotovým s ys témom založenom na pýche človeka. Vo s vojej duchovnej slepote sa
človek domnieva , že sám bez Boha pozná , čo je dobré a čo zlé. Pros me Pána o odvahu
viery zos tá va ť v nasledova ní Kris ta podľa zja venej pra vdy a lásky v Ňom, napriek
odmietaniu evanjelia vo s vete.
Váš bra t ka za teľ
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Prosba – výzva
Milé sestry a bratia!
V týchto dňoch ma oslovila sestra Kate Leschundak, ktorá
s manželom navštevuje Vitkovce v osade. Poprosila ma, či by som neprispela
k ich praktickej výuke ako sa stravovať nejakým jednoduchým receptom, aby
si ho naši Rómovia mohli osvojiť. Listovala som v pamäti aj starej kuchárskej
knižke, ktorá vyšla cez vojnu a preferovala rôzne nenáročné jedlá. Je ich v
našej národnej kuchyni, hlavne zo staršej doby dosť, ktoré už dnes nebývajú
často na našich stoloch.
Vtedy sa varilo na šporákoch s tuhým palivom a jedlá bývali výdatné,
aby sa často jedným chodom dobre zasýtila celá rodina. Ako suroviny sa využívali hlavne zemiaky, kapusta, dostupná zelenina, mlieko, pripravovali sa
múčne jedlá na rôzne spôsoby a mäso, ako najdrahšia položka nebývalo častou potravinou. Gazdiná tiež často potreboval a rýchlo navariť, lebo ju čakala
ďalšia práca, ktorú musela vtedy zastať bez dnešných
pomocníkov
v domácnosti. A hlavne v lete, aby dlho nebolo treba kúriť do šporáku.
Všetko to sú kritériá, ktoré sú zastúpené v skromných domácnostiach
v osade vo Vitkovciach. Preto vás prosíme, aby ste aj vy, ak si spomeniete na
nejaké jedlo, ktoré by sa zmestilo do týchto požiadaviek, napísali jeho názov,
prípadne jeho postup prípravy. (Ak si už nespomeniete, sú možnosti, ako to
dohľadať). Uvítali by sme aj spísané prakti cké rady pri príprave stravy,
z vedenia domácnosti, prvej pomoci, údržby odevov, starostlivosti o deti
a pod. Niekedy príroda sama ponúka jednoduché a účinné návody. (Ako príklad uvediem už poskytnutú radu: predchádzajúcim namočením strukovín
pred varom sa podstatne skracuje príprava jedla, alebo: pridaním malého
množstva lacnej kryštalickej sódy sa zmäkčí voda a ušetrí sa prací prostri edok.)
Prichádza mi na myseľ známy veršík o tom, že čokoľvek by sme urobili aj tomu najmenšiemu, Jemu sme to urobili. Nuž, ak uznáte za vhodné,
prosíme, napíšte to a dajte k dispozícii redakčnej rade, aby sme to spracovali
a posunuli tam, kde to môže byť užitočné.
D. Klincková
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Priateľstvo
Pri osobnom stíšení som nedávno narazil na verš, ako sa Herodes
a Pilát, bývalí nepriatelia, spriatelili (Lk 23,12). Zaujalo ma to a musel som
o tom viac rozmýšľať. Bolo logické, že boli nepriatelia – mali k tomu všetky
predpoklady, osobné i politické. Čo mohlo spôsobiť, že sa spriatelili?
Herodes Antipas, napriek časovej vzdialenosti, ktorá nás delí, bol
prototypom moderného človeka, ktorý si chce užívať. Túžil po moci
a peniazoch, pôžitkoch a zážitkoch. Chcel všetko a hneď, musel to mať: keď
zatúžil po žene svojho vlastného brata, proste si ju vzal. Miloval prepych
a okázalosť. Veľmi túžil zažiť nejaký Ježišov zázrak, ale jeho dôstojnosť by
utrpela, keby bol len jedným z divákov v dave – on potreboval byť VIP. Preto
ho hnevala aj rímska nadvláda, nebol dosť dôležitý. Jeho svedomie nebolo
úplne mŕtve, rád načúval Jánovi Krstiteľovi a oslovovalo ho to, ale realita
chcenia či okamžitého zisku nakoniec vždy zvíťazila. Podľahnutie túžbe tela
bolo napokon aj dôvodom Jánovej smrti.
Pilát je predstaviteľom moderného relativistu. Vojak, navyknutý na
sebaovládanie, ktorý mal ako predstaviteľ Ríma potláčať excesy práve takých
lokálnych vládcov, ako bol Herodes a jeho bratia. Na jednej strane tvrdý čl ovek, neváhajúci zabiť ktoréhokoľvek protivníka, ale na druhej strane predstaviteľ pokrokového rímskeho práva, krotiaceho ľubovôľu vládcov. Mimoch odom, z tohto práva dodnes čerpáme. Preto sa aj Ježišovi dostalo ria dneho
procesu. Ale práve na ňom vidíme, že Pilát bol síce vychovaný
k spravodlivosti, ale bez vnútornej motivácie. V diskusii s Ježišom jasne hovorí,
že pravda je relatívna (Jn 18,38). Pilát vedel o Ježišovej nevine, chcel ho prepustiť, ale mocenský pragmatizmus zvíťazil: Načo riskovať vzburu? Načo si
robiť problémy pre pravdu?
Čo teda doviedlo dvoch takto rozdielnych ľudí k sebe? Ako sa mohlo stať, že sa spriatelili?
Na začiatku bola Pilátova obratnosť. Chcel sa zbaviť nepríjemného
problému tak, že potľapkal ego svojho nepriateľa: Ty si autorita, ty súď! Toto
verejné uznanie Herodesovi naozaj zalichotilo. Okrem toho mu splnil dávnu
túžbu vidieť Ježiša, a teda niečo vzrušujúce zažiť, ako VIP. A v neposlednom
rade mu umožnil nájsť úľavu na svedomí. Herodes sa totiž bál, že Ježiš je
zmŕtvychvstalý Ján Krstiteľ (Mk 6,16) – a teraz sa mohol sám presvedčiť, že to
tak nie je a s úľavou sa mu posmievať. Preto, keď sa žiadny zázrak nekoná,
Herodes rád gesto vracia a verejne uznáva Pilátovu rímsku autoritu. A priateľstvo je na svete.
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Psychologicky je to naozaj pochopiteľné. Áno, dodnes takýmto či
podobným spôsobom vznikajú priateľstvá, lebo ľudská duša je stále rovnaká.
Ale potom ma napadla znepokojujúca otázka: Čo robí priateľmi nás, ľudí
v cirkvi? Nie sú to príliš ľudské veci, nie je to príliš podobné na prípad Piláta
a Herodesa? Veď po vzájomnom uznaní je dnes v cirkvi rovnaký dopyt ako vo
svete. O vzájomnom napĺňaní telesných i duševných potrieb, vzájomnej pomoci, sa tiež veľmi veľa hovorí (hoci mnohí pritom myslia najmä na svoju
stranu napĺňania). Aj úľava na svedomí je príťažlivá, často stačí, že sa len cítim
lepší ako druhí. Spoločné záujmy, „náboženský vkus“ i obyčajné sympatie tiež
hrajú nezanedbateľnú úlohu. Nie je to teda v podstate také isté?
Nechcem sa tváriť, že predchádzajúce faktory možno úplne vymazať. Ba dokonca, ani by nebolo dobré ich všetky úplne vymazať, väčšina z nich
má aj pozitívnu stránku. Ale ak naše priateľstvá nebudú ma ť hlbší základ, totiž
Krista, je to málo. Ak nebudeme jeden druhému bratom či s estrou pre Krista
a Jeho dielo, ak nebudeme jeden v druhom stretávať Krista, budeme nie ci rkvou, ale spoločenským klubom. Naše vzťahy budú zmietané vlnami sebectva
a nedorozumení. Budú ohrozované vypočítavosťou. A naše spoločenstvá budú
pod stálou hrozbou rozdelenia. Preto si potrebujeme klásť túto otázku: Na
čom sú založené naše vzťahy? Majú ten hlboký základ, ktorý jediný vydrží
búrky života?
I. Žežula

Milí bratia a sestry!
Predpokladáme, že mnohí z vás so záujmom sledujete dianie doma aj vo svete. Média nás však často informujú tendenčne, bez hlbšieho historického či
morálneho kontextu pravdy.
Dovoľujeme si vás upozorniť na prejav Benjamína Netanjahu, predsedu vlády
Izraela, s ktorým vystúpil na Valnom zhromaždení OSN v súvislosti s jednaním
o uznanie Palestínskeho štátu.
Prostredníctvom jeho prejavu máme možnosť dozvedieť sa o vážnych ťažkostiach a komplikáciách pri mierovom riešení palestínskej otázky a zarážajúcej
neochote palestínskej strany o uznanie izraelského štátu.
Článok bude k dispozícii na stole v našej chodbe a tiež na webovej stránke.
Redakčná rada CB KE
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Staršovstvo informuje
Staršovstvo rozhodlo o prijatí za plnoprávneho člena zboru ses. Kataríny
Dirdovej, Margity Dirdovej, Silvie Dirdovej, Žanety Dirdovej, Kristíny
Čonkovej a Márie Dirdovej. Krst a členský sľub nových členov by sa mal
uskutočniť 27.11. Staršovstvo zároveň rozhodlo o prijatí br. Ivan Dirdu za
prípravného člena zboru.
19.11. o 9:00 sa v Hermanovciach uskutoční stretnutie vs. staršovstiev.
Br. kazateľ sa zúčastnil 27.10. teologického stretnutia o Modulárnej
duchovnej škole v Banskej Bystrici.
Staršovstvo schválilo presun zborového účtu do Slovenskej sporiteľne.
Doterajší účet bude fungovať súbežne s novým ešte niekoľko mesiacov,
aby členovia mali čas presmerovať trvalé platby.
Termín členskej schôdze sa presunul na 20.11.
O pripojenie k elektrickej prípojke na Bardejovskej prejavil záujem ďalší
subjekt, čo zdrží projekčné práce.
Br. kazateľ a br. pokladník sa zúčastnili na stretnutí zástupcov vs. zborov s
br. Fojtíkom a br. tajomníkom Markušom ohľadom Waderovej nadácie.
Plánuje sa stavba modlitebne vo Vranove n/T. a rekonštrukcia
modlitebne v Michalovciach. Keďže c elková suma pre SR je zatiaľ iba
20000 €, pre Košice to môže byť iba pomocný zdroj.
Staršovstvo obdržalo cenové ponuky na natretie strechy zborového
domu. Vzhľadom k vývoju počasia sa akcia odsúva na budúci rok.

Zborové listy vydáva Zbor C irkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 22.11.2011.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, I. Žežula,
D. Klincková, M. Motýľ, J. Kleinová (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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Organizačné informácie
Prav idelné stretnutia :
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Mládež: v pondelok o 17:30 hod v učebni modlitebne.
Kazateľ je k dispozícii
v každom čase.

k pastora čným

rozhovorom

Konta kty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. P. Halža 0907 927 590

Služba pri ozvuče ní: Ján Havrila
Služba pre kladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

programy a stretnutia v tomto mesiaci
stretnutie staršovstiev v Hermanovciach
misiu doma i v zahraničí.
duchovné budovanie a rast zboru
svedecký život blížnym
prácu vo Vítkovciach
mládež, dorast a deti v zbore
členskú schôdzu zboru
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Program na mesiace november
1.
3.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
19.
20.
21.
24.
25.
27.
28.
1.12.
4.12.

Ut
Št

18.00 Reda kčná rada
18.15 Biblic ká hodina /kaz. P. Halža
10.00 Zhromaždenie a večera Pánova /M. MaNe dáč, kaz. P. Halža /
18. 00 Modlitby
Po 17.30 Mládež
Št 18.15 Biblic ká hodina /kaz. P. Halža
Pi 18.00 ZBŠ
So
10.00 Zhromaždenie /br. Ľ. Stra ka, kaz. P.
Ne Halža/
16.00 Stretnutie rodín
Po 17.30 Mládež
Ut 18.00 Staršovstvo
Št 18.00 Biblic ká hodina /kaz. P. Halža /
So
9.00 Stretnutie sta ršovstiev v CB Herma novce
10.00 Zhromaždenie /br. F. Kale ja, kaz. J. Ta lNe ley/
16.00 Č lenská schôdza
Po 17.30 Mládež
Št 18.00 Biblic ká hodina /br. M. Bielik/
Pi 18.00 ZBŠ
10.00 Zhromažde nie (krst a prijímanie č lenov)
Ne /br. D. Kle in , kaz. P. Halža/
17.00 Michaľany Biblická hodina
Po 17.30 Mládež
Št 18.00 Biblic ká hodina /kaz. P. Halža /
10.00 Zhromažde nie a večera Pánova /br. M.
Ne Liška, kaz. P. Halža/
18. 00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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