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Slovo na tento mesiac
„Suchý kraj vyprahlý zmení sa na vyvierajúce pramene vôd.“
(Iz 35,7n)
Keď moji svokrovci kupovali záhradu v máji 1985, bol som pritom aj ja.
Išlo o záhradu, ktorá nebola obrábaná celých 10 rokov.
Mali sme zaplatiť 50 tisíc korún, čo nebolo málo. Svokrovci sa ma vtedy
spýtali, čo na to hovorím ja. Povedal som presne tieto slová: "Nemám 50
tisíc, ale keby som ich mal, kúpil by som túto záhradu, lebo ju vidím nie
takú, aká je dnes, ale takú, aká môže byť zajtra".
Prečo taký osobný úvod? Každú realitu v našom živote predchádza vízia. Pán Ježiš prišiel na svet s veľmi presným poslaním a veľmi chcel, aby
už bol cieľ, ktorý mal naplniť, splnený. Musel čeliť mnohým prekážkam,
kým dospel k vytúženému cieľu. Postarali sa o to sami ľudia, pre ktorých
prišiel, ale aj ten Zlý.
Počítaš s tým, že medzi tvojou víziou a jej naplnením je tu kratšia, tu
zase dlhšia cesta plná prekážok a protivenstiev? Na jednej strane nám náš
nebeský Otec dáva vidieť vznešený cieľ, ktorý postavil pred nás vo svojom
Synovi. Ale akou cestou nás k nemu vedie? Priamo? Vydláždenou perfektnou dlažbou? Nie sú na nej mnohé zastavenia? Mnohé odbočenia? Dokonca návraty a dielo stojí? Boh nás prevádza údolím, v ktorom sa nachádza
voda a oheň, aby náš charakter formoval tak, že onú víziu, ktorú nám ukázal na začiatku, si ani neprivlastníme, ani ju takýmto spôsobom nezničíme.
Boh nám nedal víziu vzdušných zámkov. Ukazuje nám, akých nás chce
mať tu v tejto časnosti a tak isto nám ukazuje, čo pre nás pripravil vo večnosti. Medzi dneškom a budúcnosťou stojí proces formovania. Proces odbúravania toho nášho a prijímania toho nového - zhora, toho, čo je Pána
Ježiša. Bez trpezlivosti sa tento proces víťazne nezavŕši.
Keď som začal osobne, osobne ukončím. Všade tam, kde nemám trpezlivosť, nastupujem ja vo svojej snahe, ako zrealizovať tú Božiu víziu určenú pre mňa prostredníctvom mňa. Čo najskôr. Pán má však svoju trpezlivosť a čas prevýchovy so mnou vo svojich rukách.
Dovolíme, aby nás on sám viedol k tomu, čo postavil pred nás v úplne
konkrétnej podobe v mojom a tvojom živote?
Miroslav Bielik
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Správa predsedu Rady CB v SR
NÁŠ PREDPOKLADANÝ EVANJELIKALIZMUS
Predsednícka správa na Spoločnej konferencii CB 10. 5. 2013 v Brne
Úvod
Drahé sestry a bratia!
Keď sa spája môj flegmatický temperament so skeptickým vzdelaním, tak
výsledkom je často nespokojnosť a trápenie nad tým, čo sa nedarí v mojom
osobnom živote, ale aj v živote a službe našej cirkvi. Naša konferencia,
ktorá sa usiluje obzrieť na rôzne oblasti nášho života, je dobrou a dôležitou
príležitosťou pre mňa osobne, ale aj pre nás spoločne, aby sme si po roku,
resp. po dvoch rokoch odpovedali na otázku: „Ako sa máme?“ Najstručnejšia pravdivá odpoveď na túto otázku znie: „Máme sa lepšie, ako si zaslúžime.“ Drvivá väčšina kazateľov, vikárov, diakonov, pastoračných asistentov, členov Rady, staršovstiev a aktívnych služobníkov v rôznych veľkých
aj drobných aktivitách cirkvi to s ňou nevzdala ani vtedy, keď si to cirkev
zaslúžila. Všetkým vám chcem znova aj z tohto miesta srdečne poďakovať.
Naša spoločná vďaka však patrí predovšetkým nášmu Pánovi, ktorú izraelský ľud vyjadril pamätníkom Eben-Ezer aj s vyznaním: „Až potiaľto nám
pomáhal Hospodin“ (1Sam 7:12). Naše dnešné pamätníky už väčšinou nie
sú z kameňa, ktorý pretrvá stáročia, ale iba z horľavého papiera, ba najčastejšie iba nejakých dátových súborov, ktoré zmiznú napadnutím vírusu
alebo updatomsoftwéru. Preto sa potrebujeme zastaviť pri výročiach a dôležitých udalostiach, obzrieť sa dozadu a pozrieť dopredu. Takou príležitosťou je každá konferencia, ale takáto, pri ktorej prijímame nové základné
dokumenty (Ústavu a Poriadok CB), je mimoriadnou príležitosťou. K tomu
chcem prispieť s pomocou Božou aj svojou nasledujúcou správou.

Cirkev bratská prijíma novú Ústavu
Proces prijímania Ústavy bude samostatným bodom programu tejto Spoločnej konferencie. Tu sa chcem venovať duchovnému pozadiu dôvodu jej
tvorby a účelu, pre ktorý ju potrebujeme. Život cirkvi v novom spoločensko-ekonomickom prostredí, odlišné právne prostredie v Českej a Slovenskej republike a podstatne odlišný počet cirkevných zborov v našich krajinách si vyžaduje prepracovať aj naše základné dokumenty. Toto bolo
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podstatou zadania Spoločnej konferencie z roku 2011 v Bratislave Komisii
pre Ústavu a Poriadok. Hneď po prvých pracovných výstupoch z tejto Komisie sa zdvihlo znepokojenie najmä na slovenskej, ale aj českej strane,
žeby mohlo dôjsť k rozdeleniu Cirkvi bratskej. Jednota cirkvi je veľmi
vzácna vec, a preto znepokojenie z jej ohrozenia je veľmi sympatické. V
prítomnosti všetkých členov Komisie pre Ústavu vyhlasujem, že od úplného začiatku našej spoločnej práce až doteraz sme nezaznamenali ani náznak
či tendenciu k odlišnému duchovnému chápaniu života a spravovania našej
cirkvi. Z celého srdca želám celej Cirkvi bratskej, aby žila v takom vzájomnom porozumení a dôvere, v akej pracovala táto Komisia pre Ústavu!
Zároveň však treba povedať, že Ústava nemôže jednotu cirkvi zabezpečiť.
Ústava má a chce túto jednotu vyjadrovať. Hoci naším zámerom od začiatku bolo, aby Ústava čo najstručnejším a právnickým spôsobom definovala,
čo je Cirkev bratská, čím sa vyznačujú jej zbory, orgány a členovia, napriek
tomu jej najväčší rozsah tvorí Vyznanie viery Cirkvi bratskej. Aj toto Vyznanie potrebuje upresnenie, ale predsa sme ho ponechali v Ústave s presvedčením, že práve spoločné Vyznanie viery je najdôležitejšou deklaráciou našej jednoty.
Jednota cirkvi je raz navždy daná trojjediným Bohom, Otcom, Synom
a Duchom Svätým (Ef 4:4-6). O zachovávanie jednoty sa však kresťania
musia usilovať (Ef 4:1-3). Ako sa šírilo evanjelium na jednej strane a postupne zomierali očití svedkovia života, smrti a vzkriesenia Pána Ježiša,
uvedomovali si už biblickí pisatelia, aké dôležité je zaznamenať, vyznávať,
obraňovať a rozširovať vieru v evanjelium (Flp 1:27; Júd 3). Jednota cirkvi
teda nie je daná ľuďmi, ktorí sa v nej narodili, ani tými, ktorí sa k nej dobrovoľne pripojili, ani orgánmi, ktoré ju spravujú, ani aktivitami, ktoré vykonávajú, ani miestom, na ktorom sa zhromažďujú. Jednota cirkvi je daná
evanjeliom, ktoré je zosobnené Ježišom Kristom a sformulované jeho apoštolmi.

Predpokladaný evanjelikalizmus Cirkvi bratskej
Prečo hovorím také závažné dogmatické výroky v tomto kontexte a v predsedníckej správe? Popiera ich snáď niekto z nás? Zatiaľ nie, ale čo nebolo,
môže byť. Pokúsim sa to stručne vysvetliť. Keď sa dívame na teologický
vývoj kresťanstva, môžeme so značnou dávkou zjednodušenia vypozorovať
poučný vzorec, ktorý sa znova a znova opakuje: Prvá generácia obnovného
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hnutia evanjelium explicitne verí a hlása. Uvedomuje si pri tom, že evanjelium má aj spoločenské dôsledky. Druhá generácia evanjelium predpokladá
a stará sa najmä o jeho spoločenské dôsledky. Tretia generácia sa zaujíma
iba o spoločenské dôsledky a jadro evanjelia je ochotná aj poprieť. Samozrejme, „generáciami“ v tejto schéme nie je treba chápať iba časový úsek
30-40 rokov, ale skôr štádiá, ktoré môžu byť rôzne dlhé. Štádium predpokladaného evanjelia je teda prechodným štádiom medzi štádiom, v ktorom
evanjelium veríme a hlásame a štádiom, v ktorom sme v záujme niečoho
iného ochotní evanjelium aj poprieť.
DavidGibson definuje predpokladaný evanjelikalizmus takto:
„Predpokladaný evanjelikalizmus verí a hlási sa k evanjeliu. Určite evanjelium nepopiera. Z hľadiska svojich priorít, sústredenosti a smerovania,
začína predpokladaný evanjelikalizmus vynakladať stále viac energie iným
záujmom ako evanjeliu a základným evanjelikálnym pilierom. Druhoradé
záležitosti sa stávajú prvoradými a čoraz viac mu záleží na tom, ako ho
vnímajú iní. Jeho obsah a metódy sú stále viac ovplyvňované prevládajúcou kultúrou.“11 Jeho analýzu si môžete prečítať v uvedenom článku, ale ja
sa pokúsim aktualizovať ich pre Cirkev bratskú.
Pri príležitosti nedávneho 130. výročia Cirkvi bratskej sme sprístupnili na
našej webstránke niektoré dôležité historické dokumenty. Jedným z nich je
aj Pravdivé slovo o Svobodnécírkvi reformované.2V tomto maličkom spise
z roku 1911 popisujú A. Adlof, V. Hušek, J. Mejstřík, F. Svoboda, V. Urbánek, F. Hrouda, A. Bílý, J. Hochman a J. Štifter, čo je pre našu cirkev
podstatné. Bolo by veľmi užitočné, aby sa s týmto dokumentom oboznámil
každý kazateľ a starší Cirkvi bratskej. Dozvieme sa tam, že naši otcovia sa
podľa vzoru Jednoty Českobratskej prihlásili k trom rozlišovacím známkam
pravej cirkvi tak, ako ich formuloval Komenský: „1. Čistota učenia podľa
evanjelia, 2. Svätý život v nasledovaní Krista a 3. Zachovávanie poriadku
na udržanie jednoty v Duchu.“3 Podstatnými vecami ich náboženstva bola
autorita Písma, pojem cirkvi a kto je členom cirkvi. Z Božej strany je to
1

Gibson, D. “AssumedEvangelicalism: SomeReflections En Route to DenyingtheGospel.” TheBriefingno. 313 (2004): 7–8.
2
Pravdivé slovo o Svobodnécírkvi reformované. Dostupné na internete:
http://portal.cb.cz/archiv/HistorieCB.
3
Pravdivé slovo, s. 63.
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Božia milosť, zmierenie skrze Kristovu smrť a dary Svätého Ducha. Zo
strany človeka sú to: 1. Viera, ktorá tie podstatné dary Božie poznáva
a privlastňuje si ich, 2. Láska, ktorá sa prakticky mení na poslušnosť a 3.
Nádej, že kto zotrvá vo viere a láske, dosiahne večný život. Cirkev bratská
sa vo svojom Vyznaní viery hlási „k zásadám evanjelikálneho hnutia vyjadreným napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974“ (Ústava CB, čl.
7, ods. 2). Ak je to tak, potom prečo tu rozprávam o predpokladanom evanjelikalizme Cirkvi bratskej? Preto, lebo stále častejšie v nej vnímam znaky,
ktoré vyššie popisuje D. Gibson. Pokúsim sa ich konkretizovať na niektorých príkladoch.

Známky predpokladaného evanjelikalizmu v Cirkvi bratskej
Začnem hneď tým istým odsekom z nášho Vyznania, ktorého záver som
práve citoval. Jeho začiatok znie: „Veríme, že neomylným svedectvom o
tomto zjavení (tj. Ježiša Krista) je Písmo sväté Starého a Nového zákona...“
Sú tu medzi nami ešte niektorí delegáti, ktorí sa pamätajú, aký kontroverzný bol tento výrok v čase, keď Konferencia toto Vyznanie prijímala a tesnou väčšinou odmietla výrok, že Písmo sväté je zjavením. Ukazuje sa, že
prijatý výrok oslabuje jeden zo základných pilierov evanjelikalizmu. Pre
niektorých z nás už potom nemusí znamenať to, čo hovorí. Jeho význam
pre nás dnes môže byť celkom iný ako bol pre pôvodných čitateľov. Tým
sa otvárajú stále širšie dvere relativizmu a subjektivizmu v tom čo veríme
a ako žijeme.
Som presvedčený, že toto nebolo motívom bratov, ktorí presadili platnú
formuláciu. Im išlo o zdôraznenie zvrchovanosti a kľúčovej úlohy Pána
Ježiša Krista. Oslabením autority, dostatočnosti a zrozumiteľnosti Písma sa
to však dosiahnuť nedá. Iný Boh, ako ten, ktorý zjavuje svoj charakter
a svoju vôľu na stránkach Písma, neexistuje. Iný Spasiteľ, ako ten, o ktorom sa dozvedáme z Písma, neexistuje. Preto nestačí, ak Písmo, ktoré si
prečítame (ak si ho vôbec prečítame!), je len akýmsi múdrym mottom nášho každodenného života na úrovni aforizmov a prísloví. „Ako si človek
zachová čistotu? Keď sa bude držať tvojho slova. Celým srdcom som ťa
hľadal; nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov! V srdci som si
skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (Ž 119:9-11). Preto nestačí, ak
prečítaný odsek Písma je iba odrazovým mostíkom pre kázeň, ktorá je potom skôr osobnou meditáciou o ľudskej duši a trápeniach, s ktorými sa
vyrovnáva, než hlásaním slova, naliehaním, presviedčaním, karhaním
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a povzbudzovaním (pozri 2Tim 4:1-5). Lebo tam, kde sa verne káže slovo
Božie, je počuť Boží hlas.
Ďalším znakom predpokladaného evanjelikalizmu je posun v našom chápaní spásy. Podľa neho hriech nie je natoľko našou vzburou proti Bohu, ktorá
vyvoláva jeho spravodlivý hnev (Ef 2:3), ale skôr zranenie, ktoré je treba
vyliečiť. Potom ani Spasiteľ nie je „Baránok Boží, ktorý sníma hriechy
sveta“ (Jn 1:29) a kladie svoj život namiesto nás, ale skôr romantický pastier slovenských strání, ktorý nosí unavené a zranené ovečky na rukách.
Týmto nepopieram, že Ježiš Kristus je aj Najvyšším Lekárom ľudských
duší, aj skvelým príkladom láskavého života. Len upozorňujem, že sem
presúvame svoj dôraz a Ježišovu zástupnú obeť zmierenia iba predpokladáme. V súvislosti s osobnou spásou čoraz menej hovoríme o pokání, uverení (apprehensiofiducialis), obrátení (konverzii), či znovuzrodení. Čoraz
viacej hovoríme, že človek sa stretol s Bohom, či prežil niečo s Bohom.
Ani toto nie je zlé, ale táto trajektória ľahko vyústi do univerzalizmu, podľa
ktorého Božia láska nakoniec všetkých zachráni. S tým súvisí aj tretí dôležitý znak predpokladaného evanjelikalizmu, ktorým je posun v našom porozumení cirkvi. Evanjelikálna cirkev je inkluzívna vo svojej zvesti, ale
exkluzívna vo svojom členstve. To znamená, že ohlasuje evanjelium pre
všetkých ľudí bez rozdielu, ale za svojich príslušníkov považuje iba tých,
ktorí evanjelium prijímajú a podľa neho žijú. Cirkev bratská patrí od svojho
začiatku medzi tzv. výberové cirkvi. Rozlišuje medzi cirkvou viditeľnou a
neviditeľnou. „Neviditeľná zahŕňa iba tých, ktorí sú v pravde údmi tela
Kristovho, znovuzrodení z Ducha svätého, obmytí Kristovou krvou, z ktorých sa ani jeden Pánovi nestratí.“4 Túto svätú cirkev bez poškvrny a vrásky predstavovať a dosahovať je úlohou a snahou cirkvi viditeľnej, ktorá sa
zhromažďuje a organizuje k Božej oslave a k šíreniu Božieho kráľovstva na
zemi. „Táto viditeľná cirkev bude najbližšie k svojmu ideálu tam, kde bude
zložená z najväčšieho počtu znovuzrodených a dá sa riadiť a spravovať
Duchom Svätým podľa slova Božieho čistého a nefalšovaného a vysluhuje
si sviatosti, ako to Kristus prikázal. K tomu vykonáva kázeň podľa slova
Božieho, bdie nad vzrastom v milosti, chráni sväté svätým a bráni, aby
hriech a počet neznovuzrodených nezavládol.“5 Už pred 100 rokmi podľa
vzoru starej Jednoty pokladala za svojich členov iba tzv. „prospievajúcich“
4

A. Adlof, Přehled biblického učení, s. 47.
Adlof, Přehled biblického učení, s. 47.

5

Zborové listy 6 / 2013

7

a „k dokonalosti sa nesúcich.“ Už vtedy otvorene priznávala: „My máme
síce mnoho neúspechov s deťmi v našich rodinách, ale aspoň mŕtvosť sa
nesnažíme obliecť do rúcha cirkevného členstva.“6
Som rád, že zachovávame inštitút členov, prípravných členov (alebo katechuménov) a deti členov a prípravných členov. Znepokojuje ma však rastúca tendencia zmazávať hranice medzi tými, ktorí sú vo vnútri a vonku cirkvi. Čoraz viac staršovstiev sa zdráha skúmať vieru a život členov. Stále
hovoríme o deťoch, ktoré sa narodili vo veriacich rodinách, ako o „našich“
deťoch, aj keď je evidentné, že Krista nenasledujú. Samozrejme, toto má
svoje opodstatnenie, lebo iba Pán, nie staršovstvo, pozná s absolútnou istotou tých, ktorí sú jeho. To však nezbavuje staršovstvo zodpovednosti „usudzovať,“ kto je „zrelý, aby bol počítaný do členstva.“7 Ako inak budeme
vedieť, voči komu máme zodpovednosť evanjelizačnú a voči komu máme
zodpovednosť pastoračno-kázeňskú? Zmenené náboženské a kultúrne prostredie si vyžaduje zmenené prístupy, napríklad dlhšiu a podrobnejšiu prípravu ku krstu alebo k potvrdeniu krstu, ale nesmieme sa vzdať princípu, že
do cirkvi patria iba tí, ktorých Boh povolal, Ježiš Kristus vykúpil, Duch
Svätý znovuzrodil a v ich živote je viditeľné jeho ovocie.
Čo som tu heslovite naznačil teologicky, popísal profesor ChristianSmith a
jeho kolegovia sociologicky. Po rozhovoroch so stovkami mladých ľudí o
náboženstve, bohu, viere a modlitbe, zhrnuli systém viery bežného mladého
človeka do týchto 5 bodov:
1. Existuje nejaký boh, ktorý stvoril svet a bdie nad životom ľudí na
zemi.
2. Tento boh chce, ale boli ľudia k sebe navzájom dobrí, milí a féroví
tak, ako to učí Biblia a väčšina svetových náboženstiev.
3. Hlavným cieľom života je byť šťastný a mať zo seba dobrý pocit.
4. Boh väčšinou nezasahuje do života, iba vtedy, keď treba vyriešiť
nejaký veľký problém.
5. Dobrí ľudia pôjdu do neba, keď zomrú.
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Smith nazval tento systém viery moralistický a terapeutický deizmus
(MTD).8Moralizmus je viera, že kresťanský život je postupným vylepšovaním nášho správania. Evanjelium nám však hovorí, že normou mravnosti je
Ježiš Kristus a my jeho morálku dosiahneme iba tak, že Boh nás prehlási za
spravodlivých pre zásluhy Ježiša Krista (R 4:3-8). Terapia vyplýva z viery,
že Boh chce, aby sme boli šťastní, aby sme sa cítili dobre. Ak idete do
zhromaždenia, nie práve toto si odtiaľ chcete odniesť? Toto nie je náboženstvo kajania sa z hriechov a služby zvrchovanému Bohu. Ľudia si žiadajú a
kazatelia poskytujú potešenie, uistenie a povzbudenie. V terapii je Kristov
kríž skôr rušivým prvkom. Praktický deizmus sa správa k Bohu ako k božskému čašníkovi, ktorý stojí opodiaľ, aby nás nevyrušoval, ale aby nám
pomohol, keby sme niečo od neho potrebovali, alebo keď si sami nevieme
rady. Boha robíme potom aj zodpovedným za našu bolesť a za všetko, čo sa
nám nepodarí. Moralistický a terapeutický deizmus ešte nepopiera evanjelium. Len z Božej spravodlivosti presúva dôraz na našu spravodlivosť. Od
záchrany z večnej záhuby presúva pozornosť na vylepšovanie kvality nášho
života a Boha, ktorý demonštroval svoju spravodlivosť a lásku v Kristovom
kríži, robí prijateľným alebo neprijateľným podľa toho, či sa naše predstavy
a záujmy v živote napĺňajú.
Záver
Alebo sa vrátime k podstate evanjelikalizmu, alebo ak teraz zostane iba
predpokladaný, tak po nás prídu ľudia, ktorí ho poprú. Ak je toto pozorovanie o našom predpokladanom evanjelikalizme správne, je ďalšie štádium,
v ktorom ho poprieme, nevyhnutné? Vzorec, ktorý sa v dejinách často zopakoval, ešte neznamená, že sa opakovať nevyhnutne musí. Už viac ako 20
rokov máme partnerské vzťahy s anglickým zborom v St. Albans. Pred
rokom som sa zúčastnil na 362. výročí jeho založenia. Spomínajú najmä 2
krízové obdobia, keď takmer zanikol. Z Božej milosti sa však vrátili k
evanjeliu zjavenému v Písme svätom a stelesnenému v živote a diele Ježiša
Krista. Zvestujú nemenné slovo Božie do neustále sa meniaceho sveta a
Pán – hoci nie deň čo deň, ale sústavne – pridáva k ich spoločenstvu tých,
čo povoláva na spásu (Sk 4:47).
8

C. Smith, Soul Searching: TheReligious and SpiritualLivesofAmericanTeenagers.
Slovenský čitateľ sa o tom dozvie aj v knihe T. Kellera, Falošní bohovia, s. 96-97.
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Vernosť evanjeliu nezachováme iba opakovaním tých istých slov a tých
istých spôsobov, ktoré používali naši predkovia. Potrebujeme sa zjednotiť –
a to nielen zbory Cirkvi bratskej, ale aj mimo nej – na obsahu evanjelia a na
podstate služby, ktorá sa sústreďuje na evanjelium.9
A tak vám žehnám slovami apoštola:

„Buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele,
veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi“
(1K 15:58)
Predseda Rady CB
Ján Henžel

9

Pre ďalšie vysvetlenie a úvahy (v slovenčine) dokumenty dostupné na internete
http://thegospelcoalition.org/resources/language-index/sk/
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Pred dvoma rokmi sme v našom zbore prvýkrát zorganizovali
projekt s názvom LEGOPROJEKT. Tento rok sa nám to opäť podarilo. Som veľmi rada, že som sa na ňom mohla zúčastniť. LEGOPROJEKT trval spolu 4 dni, z toho 3 dni bolo skladanie samotného mesta
a na 4. deň boli spoločné bohoslužby spojené s prehliadkou celého
Legomesta. Bolo úžasné vidieť, ako v rukách nás detí vznikali krásne
skladačky z lega, ktoré postupne zapĺňali prázdne miesta. Tak ako aj
z týchto kociek nezaujímavého lega sme vytvorili niečo výnimočné.
Tak aj Pán Boh môže naše nezaujímavé a nedokonalé životy pretvoriť na niečo krajšie a výnimočnejšie.(Náš charakter, našu povahu,
naše postoje, myšlienky... )
Okrem skladania lega sme mali aj duchovný program a to
v podobe troch príbehov. Dávid a Goliáš, Dom na skale a Márnotratný syn. Myslím si že, aj deti, mimo nášho zboru, ktoré žijú vo „svete“, boli niečím zaujaté a odniesli si aj nejaké to ponaučenie. Mohli
počuť Božie slovo, ktoré niektorým možno zasiahlo aj ich srdce.
Radka Straková
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Svedec
Svedectvo o spravodlivostiach
Vďaka Bohu za milosť, ktorá i človeku malej viery umožňuje desiaty
rok zoči-voči porovnávať špeciálnu svetskú spravodlivosť s tou Božou
spravodlivosťou.
16.mája sme dostali predvolanie na začatie 3. konania pred súdom I. stupňa. Na jednej strane sme prežívali v tom čase v našej rodine radosť z daru
Pána narodením vnučky Emmky. Na druhej strane sme zosmutneli
z náhleho ochorenia nášho brata Igora, ktorého zhoršený zdravotný stav
súvisí s falošným korunným svedkom v našom prípade. Modlitbami strávený čas dodával pokoj a silu sa znova postaviť pred súd, ktorý pod tlakom
má formálne uzavrieť našu skoršiu popravu. V ten deň ráno upieram oči
k nebu a v mene Pána čítam 74. Žalm 16. verš: “Tvoj je deň, tvoja je i noc;
ty si pripravil svetlo i slnko“ a II.ep.sv.Pavla Korinťanom 6.kap. 4. verš:
“Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach…“
Následne prichádzam na súd, kde badám zvýšený výskyt novinárov
a televíznych kamier, čo neveští nič dobré. Že by sa napĺňali slová právneho klasika: „rýchla smrť“ ? Áno na tvárach právnych zástupcov badám
nepokoj. Vybavujem si posolstvo Pána z dnešných hesiel: “Na tomto mieste spôsobím pokoj“ – znie výrok Hospodina mocností. Vstupujeme do jednacej miestnosti a v atmosfére cítiť napätie. Predseda senátu otvára jednanie po zrušení oslobodzujúceho rozsudku Najvyšším súdom a dáva priestor
pre vyjadrenia strán. Som vyzvaný a predstupujem. Vďaka Bohu prekonávam pocit bezmocnosti a postupne naberám silu a snažím sa jasne popísať
doterajšie nezákonnosti procesu a ich dopady na mnohých poškodených.
Predkladám návrhy na doplnenie dokazovania vo vykonštruovanom
a nezákonnom prípravnom konaní. Spolutrpiaci brat Ladislav predkladá
ďalej správu o konaní v našej veci pred Ústavným súdom a následne predseda senátu po prestávke prerušuje konanie na neurčito a vyzýva strany,
aby predložili písomne ďalšie návrhy.
Vďaka Bohu rozchádzame sa a vydávame na dlhú cestu domov plní
nádeje na Božiu spravodlivosť. Ešte telefonáty blízkym a krájame kilometre.
Váš brat Eugen

12
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PRAVÝ POKOJ
NEHĽADÍM DOZADU - Boh pozná márne snahy
Zmrhané hodiny, hriechy ľútosti
Všetko to opúšťam - s Kristom Boh viny zmazal
Dlžobné zápisy, zabudol, odpustil.
NEHĽADÍM DOPREDU - Boh vidí v budúcnosti
Krátka či dlhá púť pred´ vedie domov len!
Po boku mojom je, podoprie v každej skúške
Pomôže v trápení, uľaví od bremien.
NEHĽADÍM OKOLO - staršia ma okolnosti
Búrky sú vôkol mňa, borí sa žitia čln
Do sveta temravy, do zla a vojen všakých
Do dna až beznádeje do nebezpečia vĺn.
NEHĽADÍM DO SEBA - plný som vlastnej biedy
Niet vo mne dobré nič, márna je moja sláva
Neúspech samý som, samá som často chyba
Snaha hoc´ najlepšia, na prach sa rozpadáva.
HORE VŠAK HĽADÍM LEN - do tváre môjho Pána
V ňom strach sa rozplýva, radosťou plesá duch
V ňom je zdroj spasenia, láska i svetlo žitia
V ňom pokoj pravý je, splenie všetkých túh.
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Staršovstvo infor
informuje
.
•

Staršovstvo schválilo iniciatívu br. E. Mittelmanna na evanjelizačné akcie a tvorivé dielne na pozemku na Bardejovskej v priebehu leta 2013.

•

Zborový výlet sa uskutoční v dňoch 28.-30.6. v Škole v prírode
v Kysaku. Nedeľné zhromaždenie celého zboru 30.6. bude tiež
v Kysaku. Členovia, ktorí budú potrebovať odvoz z Košíc alebo
železničnej stanice v Kysaku, nech sa ohlásia br. kazateľovi alebo
br. pokladníkovi.

•

Staršovstvo rozhodlo o ponechaní zborového termínovaného účtu
v Sberbank, keďže po prevzatí Volksbank novým majiteľom výrazne vzrástlo úročenie.

•

Nápady alebo žiadosti na využitie starých lavíc z modlitebne po
ich nahradení stoličkami treba povedať br. pokladníkovi.

•

Detský letný tábor sa uskutoční v dňoch 21.-27.7.
v Hermanovciach nad Topľou. Prihlasovanie je možné cez zborovú web-stránku alebo u sestry J. Kleinovej.

Zapísal Ivan Žežula
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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

brata kazateľa R.Betinu a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program na mesiac jún
2.6.
3.6.
5.6.
6.6.
7.6.

Ne
Po
St
Št
Pi

9.6.

Ne

10.6.
12.6.
13.6.
14.6.
16.6.
17.6.
19.6.
20.6.
21.6.
23.6.
24.6.
26.6.
27.6.
28.6.
2í.6.
30.6.
1.7.
3.7.
4.7.
5.7.
7.7.

Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Ne

10:00 Zhromaždenie / br. J. Talley /
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
16:00 Stretnutie rodín
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / Návšteva z BJB /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast, Výlet rodín v Kysaku
Výlet rodín v Kysaku
10.00 Zhromaždenie v Kysaku / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 23.6.2013.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula, D. Klincková,
br. kaz. R. Betina, M. Petrejčík (grafická úprava).
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Web: http://www.cbke.sk
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