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Slovo na tento mesiac
Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je
jeho.
R 8,9b.
V tomto mesiaci si budeme pripomínať ďalšiu z významných
udalosti dejín spásy, zoslanie Ducha Svätého, a s tým spojený počiatok Kristovej cirkvi. Dôležité je, aby sme si uvedomovali skutočnosť,
že Cirkev Kristova je dielo Ducha Svätého, tak ako o nej sám hovoril,
a že k nej patria len tí, ktorí majú jeho Ducha.
Výpoveď uvedeného verša je síce jasná v teoretickej rovine,
ale menej jasná v praktickom živote kresťanov. Tým viac, že žijeme
v dobe rôznych duchovných hnutí, ktoré si nachádzajú svojich ctiteľov a nasledovníkov. Nemyslím na tie, ktoré výslovné popierajú Ježiša Krista ukrižovaného, ale na tie, ktoré prichádzajú so zvestovaním
iného Ježiša, v inom evanjeliu, nie v Duchu Písma (2K 11,4).
Zostava však otázka, ako vlastne rozpoznávame skutočnosť,
kto má, či nemá Kristovho Ducha? Odpoveď nachádzame v kontexte
uvedeného citátu. Apoštol Pavol v uvedenej kapitole stavia do kontrastu človeka v Kristu a človeka v tele.
Človek v Kristu, to je ten, ktorý myslí a žije podľa Kristovho
Ducha. Život takéhoto človeka je sústredený na Krista, aby pod jeho
vedením bol premieňaný na jeho obraz na oslavu Ježiša Krista (2K
3,18). Ostro s tým kontrastuje človek v tele a ako taký sa nemôže
páčiť Bohu. Jeho zmýšľanie je nepriateľské voči Bohu, pretože žije
podľa svojich vlastných sebeckých žiadostí, sústredený na seba samého(R 8,5-8). Taký je človek od svojho narodenia, človek po páde.
Dostal sa pod moc hriechu, k životu zameranému na seba samého,
najrozličnejšími spôsobmi dosahovať vlastne hodnoty. Je to život
podľa vlastnej vôle a predstáv a nie podľa Božej vôle a Jeho zámerov.
Boh nám dal milosť, aby sme mohli pod pôsobením Božieho
Ducha poznať svoju hriešnosť a uveriť v Ježiša Krista, a tak otvoriť
svoj život pôsobeniu Kristovho Ducha. Uvedomujeme si, že sme
v neustálom zápase o poslušnosť Duchu Písma, aby sme nežili podľa
toho, čo žiada naše sebecké zmýšľanie, ale podľa toho, k čomu nás
volá Duch Kristov. Viem, že je to boj viery na každý deň. Nech nám
dá Pán milosť, aby sme žili podľa Jeho Ducha.
Váš brat kazateľ
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Požehnanie v našom zbore
V nedeľu 15.4.2012 sme boli svedkami požehnania malej dcérky Irenky a Maroša Madáčovcov, Lily. Táto rodina, ktorá má už dvoch chlapcov, bola Pánom v novembri minulého
roka obdarovaná krásnou dievčinkou. Malá Lily prospieva na
radosť rodičom aj starším bratom. Sme za maličkú „členku“
nášho spoločenstva obzvlášť vďační vzhľadom na to, aké komplikácie sprevádzali jej príchod na svet. Brat kazateľ mal slovo
na tému Mt 19,13-15, aby sme prinášali dieťatká k Pánovi
Ježišovi a žiadnym spôsobom im nebránili v Jeho poznaní.
Obidvaja rodičia sľúbili, že budú Lily vychovávať v láske a
v napomínaní Pánovom.
Tešíme sa veľmi s vedúcimi besiedky, ako nám pribúdajú nové detičky.
H. Ž.

Rada
Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom, všetci
sú rozumní, čo tak robia. Naveky trvá Jeho chvála.
Žalm 111, 10
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Sme uprostred liturgického roka kresťanov
V niektorých evanjelikálnych spoločenstvách sa odtrhnutie od
sprofanovaných kresťanských cirkevných sviatkov a ich formálne
dodržiavanie dostalo vývojom až do polohy, že sa úplne v prostredí
svojich spoločenstiev ignorujú. Vlastne sa v svojej podobe len konkrétne s väčšinovou cirkvou nespomínajú, ale sa udržiavajú ako iné
udalosti Písma počas celého roka. Či sa ich význam týmto nesplošťuje, nie je ambíciou tohto príspevku a ani nechceme opomenúť ich
význam pre rodinné tradície a spoločné prežívanie.
Aj naše spoločenstvo CB sa čiastočne riadi liturgickými obdobiami cirkevného kalendára, ktoré sa tradujú od dôb ranokresťanského vývoja, hoci im nepripisujeme striktne výročité periodikum konania udalostí. Pre prvé kresťanské spoločenstvá sa okolo roku 350 n. l.
najdôležitejším stal koncil v Nicei, ktorý priniesol zjednotenie dovtedy
roztrúsených spoločenstiev. Keď pominieme všetky nepresnosti Juliánskeho kalendára, s menšími či väčšími úpravami sa ho kresťania
pridŕžajú dodnes. Pripomínanie a dôraz na určité medzné biblické
udalosti bol dozaista veľmi dôležitý v dobách, kedy dostupnosť Sv.
Písma a všeobecná podoba prístupnosti k vzdelaniu bola len výsadou
nemnohých vzdelancov. Tak každoročné opakovanie biblických dejov
nahrádzalo čítanie Písma a zároveň opakovaním sa utvrdzovalo,
predznačovalo určitý poriadok, ale aj symbolicky označovalo kolobeh
stvorenia v prírode. V prostredí katolíckej cirkvi sa postupne
v priebehu storočí pridávali rôzne sviatky a svätenie, ktoré neboli
ukotvené v Novom Zákone, ale sa viazali na pripomienku a činy cirkevných hodnostárov alebo mučeníkov či na rozvoj niektorého kultu,
najviac mariánskeho.
Je všeobecne známe, že liturgický kresťanský rok sa neriadi ani
naším občianskym kalendárom, ktorý sa používa dnes v prevažnej
časti sveta, alebo súbežne v napr. v Izraeli s hebrejským,
v islamských krajinách s islamských , alebo na ďalekom východe
kalendármi čínskymi, vietnamskými a podobne. Liturgický rok sa
skladá na základe Písma zo sviatkov pevných a pohyblivých
a v katolíckom prostredí zo sviatkov a sviatostí, ktoré sa časom vyvinuli z časti z tradícií a z časti na základe vývoja katolíckej vierouky
a hierarchie v jednotlivých diecézach a nariadení duchovnej vrchnosti
a pápežov.
Liturgický rok začína 1. adventnou nedeľou na rozhraní novembra a decembra, 4 týždne pred pevným sviatkom, pred narodením Spasiteľa Pána Ježiša Krista, pevného sviatku v kalendári, t.j.
25.12. a končí sa v katolíckom prostredí dňom Troch kráľov 6.1., ako
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aj krstom Pána Ježiša Krista Sv. Jánom, kedy začína medziobdobie
do Veľkej noci. Popolcová streda - pohyblivý sviatok otvára 40-dňový
symbolický pôst veľkonočného obdobia, týkajúci sa všestranne mnohých stránok každodennosti až po duchovné rozjímanie, ktoré vrcholí
Veľkou nocou. Tá naväzuje na lunárny kalendár, teda 4-týždňové
obdobie prvého splnu mesiaca po jarnom slnovrate, teda po 21. marci. Veľká noc nadväzuje aj na židovský sviatok vyslobodenia Izraelitov z egyptského zajatia a je bezo sporu s Vianocami pripomienkou
najdôležitejších udalostí v dejinách spásy človeka. Veľkonočný štvrtok
je dňom pripomienky poslednej Večere Pánovej, piatok dňom jeho
ukrižovania a nedeľa slávnym zmŕtvychvstaním. Sviatok Letníc či
Svätodušné sviatky podľa Sv. Písma je 50 dní po Veľkej noci ako
pripomienka zoslania Ducha Svätého na apoštolov po Ježišovom
zmŕtvychvstaní. Považovaný za zrod Cirkvi ako vyraz prvých plodov
vykupiteľského diela Ježiša Krista. Koreluje so židovským sviatkom
Šovuot, ako Sviatok týždňov, keď sa obetovali prvotiny chleba zo
zbožia prvého zožatia. Neskoršie sa tento sviatok považoval za výročie vydania Zákona na hore Sinaj, kde Hospodin odovzdal Mojžišovi
Tóru – Desatoro.
Evanjelikálne kresťanské spoločenstvá si s vďakou, ale mimo
biblické udalosti, pripomínajú aj sviatok reformácie 31. októbra,
v náväznosti na pamätné vystúpenie M. Luthera. Nič nám nebráni,
aby sme s úctou a darom poučenia nespomínali aj na iných svedkov
zápasu o Božiu pravdu, ako boli Wiklef, Ján Hus, J. A. Komenský,
Kalvín, Zinzendorf a aj na životy našich najbližších.
Náš život je ohraničený začiatkom aj koncom. Kalendár je
skvelým vynálezom a výsledkom bádaní ľudského ducha, bez ktorého
si nevieme predstaviť dnešný život. Liturgický, ani občiansky
kalendár nie je dozaista Božím počítaním času, ale jeho ohraničenie
a opakovanie kolobehu prírody a nebeských telies, nám môže byť
symbolom vymedzenia nášho času života. Je na nás, s akou bázňou
a prežitkom vnímame udalosti, ktoré sú zapísané v darovanom Božom Slove a akú primeranú váhu im priradíme v dňoch všedných aj
sviatočných.
Danica Klincková

Prosba
Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a vás napomenúť, aby ste
bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým.
List Júdov 1,3
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Poučenie z histórie: Dánsko a trest smrti
Dánsky historik Tyge Krogh nedávno vydal knihu, ktorá sa
zaoberá dnes už takmer zabudnutým, ale vo svojej dobe hrozným
úkazom: „samovražednými vraždami“. Bol to prejav pokriveného,
formalistického vnímania náboženskej viery, a preto môže byť poučením aj dnes pre nás.
V stredoveku i novoveku sa násilné zločiny trestali podľa zásady „oko za oko, zub za zub“. To znamenalo aj to, že za vraždu či
zabitie človeka bol automaticky trest smrti – nebolo o čom diskutovať. Cirkev však musí byť zhovievavá a poskytnúť odsúdencovi možnosť urobiť pokánie. V očiach neobrátených, duchovne nerozlišujúcich
ľudí to vyzeralo ako prakticky istá cesta do neba, keďže vrah pokánie
„urobil“ a cestou na popravisko už „nestihol zhrešiť“. Naproti tomu
samovrahovia boli v oveľa horšej pozícii: v okamžiku smrti spáchali
„smrteľný hriech“ a pokánie nemali kedy vykonať – to vyzeralo na
isté peklo. Nevedno už ktorý samovrah začal ako prvý vrahom závidieť ich zdanlivo lepší večný údel a prišiel na tú kľúčovú fintu: „Niekoho zabijem a nechám sa chytiť. Budem popravený, takže môj neznesiteľný život sa skončí, ale nezabijem sa sám, takže pôjdem do
neba.“
Poviete si: chorá myseľ. Lenže tá je samovrahom spoločná.
Uvažovanie tohto typu sa začalo lavínovite šíriť a životom to zaplatilo
veľa nevinných náhodných obetí. Sudcovia si začali všímať, že pribúda vrážd bez motívu a ľudové pesničky čoskoro vysvetlili príčinu.
Prvou reakciou bolo – zdanlivo logické – sprísnenie trestov za takéto
zločiny. Smrti predchádzalo ťažké a dlhé mučenie. V pokrivených
mysliach „tiežkresťanov“ to však bolo iba ďalšie plus: vstupenka do
neba už bola istá a navyše aj biele rúcho mučeníka. Opäť to na nich
prezradili ich piesne. A nezmyselných vrážd stále pribúdalo. Vtedy,
v polovici 18. storočia, sa prvýkrát objavila v Dánsku myšlienka na
zrušenie trestu smrti, ktoré by mohlo túto pokrivenú motiváciu odstrániť. Najprv to bolo vzrušene zamietnuté ako ústup od biblických
princípov. Ale po ďalšom desaťročí pribúdania nezmyselných vrážd
bol v roku 1767 trest smrti za takéto zločiny v Dánsku i Nemecku
zrušený a nahradený doživotným väzením. Neskôr nasledovali tento
príklad z rovnakých dôvodov i ďalšie krajiny.
Trest smrti je iste ťažká téma, ale o tom hovoriť nechcem.
Zaujalo ma to, kam až môže prísť pokrivené vnímanie náboženstva
ľudí dotlačených do formálneho kresťanstva, ale srdcom mu vzdialených. Formálne náboženstvo totiž vždy zjednodušuje, hľadá si škatuľky a predpisy, nechce žiadne zložitosti. V našej spoločnosti je veľa
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kresťanského formalizmu, za ktorým nestojí srdce človeka. Tento
extrémny príklad, čo všetko si vie hriešne srdce formálne ospravedlniť, nám kladie otázku, či sa aj my srdcom nevzďaľujeme od Boha.
My sme tým tiež ohrození. Každá generácia má síce trocha iné pokušenia, nás viac ohrozujú iné hriechy ako vraždy (napriek tomu, že
dnes má väčšina európskych krajín výrazne vyššiu vražednosť ako
bola tá, ktorá tak znepokojila Dánov). Ale každé takéto vzdialenie od
Boha prináša pokrivenie mysle i charakteru, ktorého dôsledky môžu
ísť na generácie ďaleko. Aké dedičstvo odovzdáme našim deťom?
Ivan Žežula
(zdroj: http://sciencenordic.com/danes-killed-get-killed)

Zasľúbenie
Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý príde,
Vševládny.
Zj. Jána 1,8

Jarná brigádka na Bardejov
Bardejovskej
Celý piatok pršalo, preto sme sa modlili a dúfali, že
v sobotu 14.4. bude troška lepšie počasie na ohlasovanú brigádu. Kedy bude možnosť urobiť poriadok, keď o chvíľu začnú
práce na prestavbe bytu pre br. kazateľa? Počasie práve
vhodné na jarnú brigádku na našom pozemku sme od Pána
dostali. Nebolo príliš teplo, vietor fúkal, ale nepršalo. Prišlo
nás 13 brigádnikov
plus 3 deti - brigádnici.
Pozemok vyzerá v rámci možností slušne. Viem to,
lebo každý týždeň
urobím na Bardejovskú
prechádzku
s kočíkom. Ale aj tak
bolo treba upratovať,
čo ostalo po zime.
Teda čakalo nás tra
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dične veľké množstvo naviatych vecí (našla sa krásna čierna
šiltovka) alebo odhodených odpadkov, burina v škôlke stromčekov tety Lesie, staré konáre, kamenie, rozbité sklo a fľaše
z predchádzajúcich návštev rôznych partičiek, zvyšky stavebného materiálu a ďalšie.
Snažili sme sa. A dostali sme odmenu v podobe koláčov
a dobrého pocitu z odvedenej práce. Burina zmizla pod rukami
šikovných žien (ich koláče aj americké boli skvelé). Vyzbieralo
sa niekoľko vriec odpadkov, pohrabala tráva, previezla kopa
starého sena na kompost, odskúšal sa krovinorez a na ohni sa
spálili dve obrovské kopy dreva. Ostala iba jedna kopa väčších
driev, ktoré sa hodia na opekanie. Muži ľutovali, že neboli zemiaky. V pahrebe ostalo po uhasení 20 cm popola. Brigádka
bola úspešná a nadšenie malých brigádnikov nemalé. Snáď im
vydrží na veľa rokov.
Hana Žežulová
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Slovíčko pre deti
Nemôžeš sa schovať
Prečítaj si z 1. Mojžišovej 3, 8-10. Pri čítaní svojej Biblie skús
nájsť utajená slová:
„ ...zľakol som sa .... a tak som sa skryl.“
Pozorovala som raz malého chlapčeka, ako si svojimi
bucľatými prštekmi zakrýval tvár a myslel si, že sa tak pred
mamičkou schoval. Poviete si: to ale bola hlúposť. Ale aj niektorí starší chlapci a dievčatá, a dokonca aj dospelí, sa niekedy týmto spôsobom snažia skryť – pred Bohom! Pamätáte sa,
ako sa Adam a Eva skúšali skryť pred Pánom Bohom
v záhrade Eden, keď zhrešili? Báli sa a skryli sa medzi stromy.
Pred Pánom Bohom sa nemôžeš
skryť. Pán Boh nás vidí a vie o nás všetko. A tiež nás Boh miluje. Dal nám Pána
Ježiša ako Spasiteľa, aby nás zachránil
(spasil) z našich hriechov.
Božie Slovo nám hovorí celkom
presne, čo máme robiť, keď zhrešíme.
Nájdi si v Biblii verš: 1. list Jánov 1,9
a doplň vynechané slová:
„Ale ak ................... svoje hriechy,
On je ..................... a ..........................: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“

Z Detskej misie, Příbor, ČR
preložila Hana Žežulová
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Staršovstvo informuje
Br. Ervín Mittelmann vzhľadom na svoj zdravotný stav
k 1.7. končí službu v Kalinove a vracia sa do Košíc.
Br. J.Henžel sa vzdal kandidatúry na post predsedu
Rady CB.
Bola vykonaná revízia vzduchotechniky v zborovom
dome. Pleseň v nej nebola nájdená.
Staršovstvo
ponúklo
br.
Lesondakovi
možnosť
postavenia plánovanej pece na vypaľovanie keramiky
na pozemku na Bardejovskej, ak to neprinesie zásadné
komplikácie a schváli to členská schôdza.
Staršovstvo
schválilo
preplatenie
nákladov
na
sťahovaciu službu pre br. Halžu. Termín sťahovania je
1.5., prvé brigády súvisiace s úpravami bytu pre
nového kazateľa sa uskutočnia 5.5. a 8.5.
Rozlúčka s br. kazateľom Halžom sa uskutoční v nedeľu
24.6.
Br. M. Kuzma a ses. V. Oravcová sa zúčastnili
konferencie pre pracovníkov s deťmi a dorastom
Detskej misie v Poprade.
Bola opravená lexanová strieška nad balkónom vo
dvore poškodená krupobitím. Oprava bola hradená
z poistky budovy.
Starý zborový účet v Ľudovej banke bol zrušený,
všetky platby treba smerovať na nový účet
v Slovenskej sporiteľni.
Br. kaz. Halža dostal ponuku na službu v staroturanskom zbore.
Zapísal Ivan Žežula
Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v utorok 21.2.2012.
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
Pravidelné 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 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: Dudášová Gita
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

programy a stretnutia v tomto mesiaci
misiu doma i v zahraničí
duchovné budovanie a rast zboru
svedecký život blížnym
prácu vo Vítkovciach
mládež , dorast a deti v zbore
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Program
Program na mesiac máj
3.
4.
6.
7.
10.
13.
14.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
27.
28.
31.
3.6.

Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi 18.00 Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie a Večera Pánova /br.
Ne M. Bielik, kaz. J. Henžel predseda CB/
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. R. Madáč, kaz. P.
Ne Halža/
17.00 Michaľany
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi 18.00Zborová biblická škola
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein, kaz. P.
Ne Halža/
16.00 Stretnutie rodín
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
St 18.00 Redakčná rada
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie /br. M. Liška , kaz. P.
Ne Halža/
17.00 Vitkovce
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
10.00 Zhromaždenie a Večera Pánova /br.
Ne I. Žežula, kaz. P. Halža/
18.00 Modlitby

Zmena programu vyhradená.
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