Ročník 13
december 2012

12 Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Slovo na tento mesiac
Nielen duchovia minulosti ...
Slovíčko pre deti

Slovo na tento mesiac
„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá je pre všetok
ľud.“ (L 2,10)
So správou o narodení Ježiša Krista sa spája posolstvo
radosti. Ale nejde len o toto obdobie, o čas, v ktorom si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa. On sám položil základ
radosti pre celý náš život, pre všetky chvíle nášho života. Túžbou Pána Ježiša bolo a je, aby „moja radosť prebývala vo vás
a aby vaša radosť bola úplná“. (J 15,11n)
Podľa tohto zasľúbenia by malo byť samozrejmosťou,
že radosť bude patriť k základným atribútom nášho života. Nie
je jej však akosi málo? Neprevláda v nás smútok, skleslosť,
únava, strach či obavy? Ak však to negatívne víťazí, potom je
otázne, či sme naozaj prestúpili z tejto časnosti do večnosti. Či
máme upretý pohľad na Ježiša, či sme sa stali občanmi neba a
žijeme duchovnými hodnotami aj v tejto našej obmedzenej
časnosti.
Ak však nemáme v sebe Ducha Božieho, potom je isté,
že budeme ovládaní iba strachom a zneistením. Tichá Božia
radosť v tom, kto je zapečatený a vedený Duchom Božím, je
totiž prejavom ovocia Ducha v nás a prostredníctvom nás. Ako
sa nachádza vlhkosť pod každým kameňom, tak isto pod každým smútkom sa nachádza nepominuteľná radosť zo spasenia,
z jeho prítomnosti v našom živote. Veď práve preto sa „slovo
stalo telom a prebývalo medzi nami“. (J 1,14n)
Keď žijeme svoj život z Boha a tak isto pre Boha, smútok, ktorý nás opakovane zasahuje, nejako sa k nám dostáva
a chce nás ovládnuť, sa stáva následne nástrojom ešte hlbšej
radosti.
Nie je možné prinášať evanjelium bez prítomnosti tejto
radosti iným ľuďom. Zavaleným hriechom. Tí ľudia, ktorí takúto radosť v sebe majú, konajú veľké dielo pre Boha i pre ľudí
zároveň – a ani si to neuvedomujú. Radosť ako ovocie Ducha
Svätého lieči totiž choré duše v našom vonkajšom prostredí,
ale aj v cirkvi.
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Anjel na betlehemských nivách v oznamovaní pastierom pokračuje a povie, v čom bude spočívať táto mimoriadna
radosť: nájdu Dieťa. Ak by ho nenašli, nemali by na čom, či
lepšie na kom založiť svoju radosť. Ona je aj dnes spojená s
príchodom Božieho Syna na svet, s dokonaním diela spasenia,
aby sa aj pre teba, ktorý toto čítaš, stalo evanjelium dobrou
správou o spasení v Ježišovi Kristovi.
Miroslav Bielik
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Do noci nad Betlémem hvězda
hvězda hlásá
František Bukvaj
Do noci nad Betlémem hvězda hlásá,
radostnou nese světu zvěst,
že zrodila se lidem spása,
co vyvede je z bludných cest.
Spasitel přišel na svět shůry,
jak prorok dávno zvěstoval,
to k jeho slávě pějí kůry,
Bůh z lásky člověkem se stal.
Na slámě leží, usmívá se,
když rajská hudba kolem zní
a celý vesmír ve své kráse
se Spasiteli pokloní.
A lidé přicházejí s dary,
zvěst letí krajem jako pták,
chvátají poklonit se Králi
a dary jemu odevzdat.
Jaký dar neseš, lidský synu,
s čím do Betléma pospícháš?
On odpustí ti každou vinu,
když svoje srdce jemu dáš.
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Nielen duchovia minulosti, ale aj dnešok
vypovedá o nás
9.9.2012 sa pred synagógov na Puškinovej ulici
v Košiciach pri príležitosti pamätného dňa SR v Deň holokaustu, zišla skupinka občanov, aby si pripomenula smutnú udalosť, jednu z najhorších zvôlí v dejinách ľudstava. Občania,
väčšinou potomkovia postihnutých, nový košický rabín
a jediný duchovný z kresťanského spoločenstva v Košiciach,
z CB. Magistrát mal inú, účasťou veľmi skromnú pripomienku
tohto výročia, čo je dosť málo na hlavné európske mesto kultúry.
Mesto Košice sa ale po 18. júly tohto roku skoro po
celom svete ocitlo na titulkoch zpráv celého sveta v súvislosti
so zadržaním odsúdeného vojnového zločinca László Csizsik
Csatáryho v Budapešti. Tento vojnový vtáčik, dnes už 97 ročný, bol v roku 1944 veliteľom Kráľovskej maďarskej polície
v Košiciach. Mal na starosti židovské geto v miestnej tehelni
a následnú deportáciu 15 700 židov z mesta a okolia do vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. V Československu bol
v roku 1949 odsúdený za preukázané vojnové zločiny na trest
smrti, ktorému však unikol vďaka emigrácii do Kanady. Je
známe, že Kanada a niektoré latinskoamerické štáty posudzovali benevolentnejšie ako USA povojnových prisťahovalcov
z Európy a aj Csatárymu bez dôkazov uverili, že je juhoslovanskej národnosti. Pokojne obchodoval s umením až do roku
1997, kedy mu úrady odňali kanadské občianstvo pre klamstvá, ktoré uviedol vo svojej pôvodnej žiadosti. Je pozoruhodné, že odvtedy žil spokojný dôchodcovský život, nikým nehľadaný v Budapešti. Až v septembri roku 2011 sa ocitol na zozname hľadaných vojnových zločincov Centra Simona Wiesentahla a novinári ho vypátrali na jeho budapeštianskej adrese
v júli tohto roku. Ešte malý rozruch o zadržaní, úteku
a domácom väzení. Krátke vyhlásenie ministra spravodlivosti
SR a ... čakáme, čo sa stane.
Csatáry je dnes už možno len z hŕstky, ak nie jeden
z posledných, ktorí ešte žijú a mali by sa zodpovedať za svoje
strašné skutky proti ľudskosti. Unizono všetci vojnoví zločinci
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tvrdili, že oni len plnili rozkazy a tak aj vyššie spomínaný. Necítia vinu a ani ľútosť. Pritom sú zaznamenané svedecké výpovede o jeho nebývalej krutosti, nad ktorou sa pozastavovali aj
jeho podriadení, lebo sa predsa len na sklonku vojny obávali
odplaty. Vyznamenal sa mimo iného tým, že nútil ženy holými
rukami kopať zákopy a osobne nevyberanou bitkou týral
uväznených židov. Na pokornú prosbu, aby si v tábore smeli
zhotoviť aspoň prične pre starých, nemocných a ženy s deťmi,
odpovedal cynicky, že nič im netreba, lebo aj tak všetci zakrátko pokapú. Obete krutosti si odnášali z tohto sveta len
nepredstaviteľnú hrôzu a utrpenie a málo preživších doživotnú
traumu a smútok. To oni hlavne tvrdia, že nie kvôli nesmiernemu utrpenie ich samotných, ale aby sa už nikdy nič podobné nemohlo stať!?
Dnes, keď chodíme po našom krásnom meste, zdá sa,
že to snáď ani nebolo možné. A bolo to tak dávno? Ešte dnes
žijú pamätníci a osobné spomienky na židovských susedov, na
ich nemalý prínos pre kultúru, zdravie, vzdelanosť, stavebné
pamiatky a mnohostarnný rozvoj tohto mesta. Chodili po tých
istých uliciach ako my dnes a žili svoj často veľmi bohabojný
a pričinlivý život, snívali o láske, úspechu svojich detí, plakali
nad zosnulými a ničím by sa ani ich potomkovia, nebyť holokaustu a takých ako Csatáry nelíšili od nás. Dnešná židovská
komunita v Košiciach je vraj jedna z najpočetnejších na Slovensku, ale jej mládež až príliš často odchádza natrvalo do
zahraničia. Jedna zúčastnená na spomienke mi na moju otázku, kde sú ich deti, spontánne odpovedala, že nie je ľahké byť
židom a verejne sa k tomu hlásiť.
Po senzačnom dolapení jedného z posledných žijúcich
zločincov II. svetovej vojny na obrazovke STV 1 odpovedal na
otázky ohľadom holokaustu na Slovensku nemenovaný židovský historik. Na záver rozhovoru vyslovil prianie, ktoré plne
korešponduje s naším presvedčením o Božom súde, ale aj
odpúšťaní. Vyjadril, že tomuto zločincovi, ktorému, ak by sa
meralo mierou oko za oko a zub za zub by nebolo na zemi
dostatočného trestu. Ale tento čas by mal využiť, aby si spytoval svoje svedomie, ak ho vôbec nejaké má. Môžeme s tým
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len súhlasiť ako kresťania, ale ako občania mesta Košice sa
zároveň zamýšľajme aj nad skutočnosťou, či by sa aj dnes
nenašlo dosť ľahostajných, ktorí by sa len prizerali. Dovolím si
modelovať situáciu, že medzi nich by sa v prvom rade zaradili
naši ľahostajní predstavitelia mesta, z ktorých sú mnohí zároveň aj poslancami NRSR a ktorí sa nad udalosťou do dnešného dňa ani len nepozastavili. Ak sa potvrdí posledná verzia
obvineného, že on nie je ten zločinec Csatáry, ale jeho menovec, tak sa uľaví starcovi, ale možno aj iným ľahostajným.
Nateraz. Lebo na výročie novembrovej Nežnej revolúcie sa
ulicami mesta Košice najhlučnejšie pripomínala hŕstka práve
mladých neofašistov. Dokonca sa transparentmi pripojili
k ostatným na happeningu, lebo vraj boli „slušní“. Tiež len
nateraz.
D.K.

Zborové listy 12 / 2012

7

Slovíčko pre deti
Vedeli, kto to bol
Prečítaj si z Matúša 2,1-2 a 11. Pri čítaní svojej Biblie
skús nájsť utajené slová:
„ ....klaňali sa mu ....“
Bolo to niečo krásneho, keď Pán Ježiš bol bábätko,
o ktorom anjeli povedali, že je aj Božím synom. Dostalo sa mu
úcty od múdrych mužov, ktorí cestovali z veľkej diaľky, len
aby ho uvideli.
Aký zvláštny musel byť pohľad na tých múdrych mužov
v dlhých,
bohatých
splývajúcich
plášťoch, ktorí sa klaňajú pred dieťaťom. Keď niekto z nás vidí bábätko,
väčšinou sa dotýkame jeho ružových
tváričiek alebo jeho jemnučkých
ručičiek. Ale neskláňame svoje hlavy
k zemi a neklaniame sa mu, nie? To
by bolo zlé, pretože taká úcta patrí
len Bohu. Keď sa múdri mužovia klaňali pred Pánom Ježišom,
bolo to, ako by povedali: „My sme len ľudia, ale ty si človek aj
Boh!“

Z Detskej misie, Příbor, ČR
preložila Hana Žežulová
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Staršovstvo informuje
•

Staršovstvo rozhodlo, že oznamy v rámci nedeľného zhromaždenia budú robiť namiesto brata kazateľa bratia starší,
ktorí sa budú v tejto službe striedať po mesiacoch.

•

Na stretnutí vs. kazateľov a zástupcov zborov v Prešove sa
preberala otázka volieb RCB, otázka budúcej štruktúry ústredia a problém modelu jeho financovania.

•

Staršovstvo by chcelo podporiť stretávanie seniorov nášho
zboru. Seniori, ktorí by o takéto stretávanie mali záujem,
nech to povedia br. kazateľovi alebo niektorému br. staršiemu.

•

Boli vykonané úhrady za projektovú prípravu elektrifikácie
pozemku Bardejovská.

•

Staršovstvo sa dohodlo s br. kazateľom na spôsobe úhrad
združených faktúr Telekomu.

•

Zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi naďalej pozýva záujemcov o spev do spoločného spevokolu RKC a CB. Pravidelné
nácviky sú na slovenskej reformovanej fare na Kováčskej 69
(za Tescom) každý štvrtok o 17:00.
Zapísal Ivan Žežula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 16.12.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. R. Betina, I. Žežula,
D. Klincková, M. Petrejčík (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.
Biblické hodiny: v stredu o 18:15 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného
zhromaždenia.
Mládež: v pondelok o 17:30 hod v učebni modlitebne.
Dorast: v piatok o 17:00 hod v učebni modlitebne.
Biblická skupinka: v štvrtok o 17:00 hod u sestry
L. Mišákovej
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom
čase.
Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. R. Betina 0905 347 550
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška

Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
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pokojné a požehnané vianočné sviatky
brata kazateľa R.Betinu a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
Vitkovce
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program
Program na mesiace
mesiace december
2.12.
3.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
12.12.
13.12.
14.12.

Ne
Po
St
Št
Pi
So
Ne
Po
St
Št
Pi

16.12. Ne
17.12.
19.12.
20.12.
21.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.
31.12.
1.1.

10:00
17:30
18.15
17:00
17.00
14.30
10:00
17:30
18.15
17:00
17.00
10:00
16:00
17:00
18.15
17:00
17.00
10.00
10.00
10.00

Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Mládež
Biblická hodina / kaz. R. Betina /
Skupinka
Dorast
Detský večierok
Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Mládež
Biblická hodina / kaz. R. Betina /
Skupinka
Dorast
Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Stretnutie rodín
Mládež - darčeková
Biblická hodina / kaz. R. Betina /
Skupinka
Dorast
Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Zhromaždenie na Štedrý deň
Zhromaždenie 1.vianočný sviatok

Po
St
Št
Pi
Ne
Po
Ut
St
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Po 18.00 Stretnutie zboru na záver rok
Ut 10.00 Novoročné zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Zmena programu vyhradená.
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