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Slovo na tento mesiac
„Pane, nielen nohy, ale aj ruky a hlavu! “

(J 13,9n)

Poznávame v týchto slovách vyjadrenú bytostnú túžbu učeníka Petra po
očistení ďalších častí jeho tela - nielen nôh.
Pán Ježiš umýval svojim učeníkom nohy, aby im dal príklad, ako sa voči sebe majú správať, keď tu už nebude. Majú považovať toho druhého za
dôstojnejšieho od seba. V takomto sklonení sa človeka pred iným človekom do polohy, aby mu umyl nohy, je veľmi veľa sebazaprenia, veľmi veľa
lámania našej falošnej pýchy a sebavedomia. Pán im však umyl nohy aj
preto, aby takto očistení mohli vykročiť na cestu s evanjeliom do sveta
"všetkému stvoreniu". (Mk 16,15n)
Peter chce viac - chce, aby mu Pán umyl aj ruky a hlavu. Prečo mu prišli na um práve tieto časti tela? Môžeme sa pýtať: nerodia sa v našej hlave
mnohé nečisté myšlienky, podozrievavé myšlienky ohľadom našich bratov
a sestier? Je naša hlava naozaj čistá? Alebo je stále zanesená a zanášaná
naším hnevom, povyšovaním sa nad iných, kritizovaním...? Nie sú naše
neočistené ruky aj pri podávaní si ich navzájom pokryté množstvom škodlivých látok, ktorými môžeme nakaziť našich domácich viery? Nepotrebujeme mať aj naše ruky také isté čisté ako naše svedomie?
Pán však nemyslí pri tej príležitosti len na rovinu medzi jeho učeníkmi cirkvou. Myslí aj na vzťah medzi ním a nami ako jednotlivcami. Odpovedá
Petrovi: "Ak ťa neumyjem, nebudeš mať so mnou podiel!"
Čo znamenajú tieto dve skutočnosti? Jednak to, že na to, aby sme mohli
mať s naším Pánom podiel, spoločenstvo, potrebujeme byť ním očistení.
Jeho dotykom. Môžeme sa stať členmi niektorej denominácie, súhlasiť s jej
učením..., a pritom nemusíme mať podiel s Pánom. Ten sa začína a uskutočňuje len takto - keď sa človek ním dá opakovane očisťovať. Aj ten, ktorý sa "okúpal", ktorý bol znovuzrodený. A práve on!
Prečo toto slovo do letného čísla ZL? Možno preto, že mnohí z nás budú
čas dovoleniek a prázdnin tráviť pri vodných nádržiach, kúpaliskách, pri
mori a budú svoje telá očisťovať od lepkavého potu prostredníctvom vody.
Pomyslime na učeníka - apoštola Petra. On nechcel byť zbavený len vonkajšej špiny, ale predovšetkým chcel byť vnútorne čistý.
Ako ďaleko sme sa dostali my? Prichádzame k našim spolu veriacim
umytí iba na našom tele alebo aj na našom vnútri?
Miroslav Bielik
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Už rok Košičania...
Už rok sme znovu Košičania. Je neuveriteľné, ako ten čas letí. Mám pocit, že iba pred mesiacom sme sa prisťahovali. Je to ale inak. Keď sa pozerám dozadu, kladiem si otázky: Využil som ten čas plodne? Čo všetko som
z Božej milosti vykonal? Čo všetko som z vlastnej neschopnosti neurobil?
Jedna vec je najdôležitejšia. Pozrieť sa optikou Božej práce. Pozrieť sa
dozadu pohľadom upreným na to, čo Boh so mnou, vo mne, s našou rodinou a v našej rodine urobil. Tu vidím veľa Božích impulzov a to ma napĺňa
chválou, úctou a rešpektom voči Božím cestám. Čo teda Boh robil?
Minulú nedeľu (30.6.) bol v Prešove zvolený druhý kazateľ. Vedľa (a
spolu) s kazateľom Martinom Jurčom bude slúžiť aj kazateľ, predtým v
Trenčíne, Ľudo Fekete. Spomínam to preto, lebo zhruba pred štyrmi mesiacmi sme s manželkou stáli pred otázkou, či ja prijmem pozvanie prešovského zboru na toto miesto. Po vyše 8-mesačnej kazateľskej službe v Prešove som vedel, že je to krásny zbor a takéto ponuky sa neodmietajú. Nie je
to zbor bez chýb, ale kráča smelo, s Božím slovom, poslušnosťou a víziou
dopredu. Povedať tejto ponuke NIE ma stálo nie málo modlitieb a prosieb o
múdrosť. Pýtali sme sa Boha, čo je to, do čoho nás On sám volá. Kde nás
chce mať? Kým sa máme stať? Celé rozhodovanie bolo ťažké, pretože to
bol náš druhý „odchod“ v priebehu jedného roka. Otázky však ostali.
V životných otázkach som zodpovedný hlavne za dve veci. Najprv ma
Boh ustanovil, aby som bol manželom, otcom a duchovným správcom
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svojej rodiny. Ako muž a otec mám povinnosť zabezpečiť stabilitu rodiny.
Za posledné 3 roky sme prešli mnohými a naozaj ťažkými turbulenciami.
Bola to neštandardná Božia škola. Teraz však potrebujeme stabilné domáce
rodinné zázemie. Preto chceme ostať doma, v Košiciach.
Mojou druhou zodpovednosťou je pozorne hľadieť na to, čo Boh robí v
našom okolí a do čoho ma ako muža, zodpovedného za šírenie Božieho
kráľovstva, volá. Sú to dve oddelené jednotky. Prvou je: Čo Boh robí v
okolnostiach? Druhá je: K čomu ma Boh pripravuje vnútorne? Mysľou,
smerovaním, charakterom, silou... Aj v tomto vidíme, že Boh nás chce mať
v Košiciach.
Celá vzácna Božia škola počas môjho 15-ročného života s Ježišom, ma
vyprofilovala ako človeka, ktorý má rád Písmo a teológiu. Veľmi sa teším z
toho, že to, ako som doteraz Boha cez Bibliu a teológiu spoznal, je iba začiatok. Tie najlepšie veci sú pred nami. Druhou podstatnou oblasťou je
život medzi a s ľuďmi, ktorí ešte nepoznajú život s Ježišom. Apoštol Pavol
bol výnimočný tým, že bol z Božej milosti najlepším teológom (okrem
Ježiša) a zároveň bol najlepším misionárom (tiež okrem Ježiša). Keď sa
pozrieme ešte viac späť, tak vlastne iba porozumel a žil to, ako videl Boha
(Ježiša) vteleného na zemi. Boh moje srdce dlhodobo a dobre formuje smerom od Písma k ľuďom bez Ježiša. Prečo? Aby som z Božej milosti robil
to, čo je Božou misiou: „Zhromažďovať ľudí okolo živého Ježiša.“
Je to v podstate nič iné, ako žiť aktívny život medzi nie-kresťanmi a cez
Božie slovo ich spojiť s tým, Kto hovorí... V našom meste žije viac ako 240
tisíc obyvateľov. Na sídlisku Terasa, viac ako 40 tisíc. Na Luníku 7, kde
bývam, okolo 4700. Drvivá väčšina nevie, kto je Ježiš a ako Ježiš chce a
môže meniť ich životy.
Kým týchto 4700 obyvateľov nebude mať možnosť patriť do spoločenstva, kde ich Ježiš môže meniť na svoj obraz, dovtedy je úplne jasné, čo
budeme robiť. Ak sa toto z Božej milosti uskutoční, tak máme ďalších 48
miest v Košiciach, ktoré sú otvorené... (240 tisíc delené 5000. Teda, ak by
sme videli potrebu mať „Spoločenstvo okolo Ježiša“ na každých 5000 obyvateľov.) Košice potrebujú spoločenstvá, ktoré zhromažďujú „ešte nie
veriacich“ okolo Ježiša. Košice potrebujú spoločenstvá, ktoré pochopili
Ježišovu misiu: „...chodiac, čiňte mi učeníkov...“
Nech je Boh milostivý nad naším mestom.
E.
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-------*****------Uverejňujeme druhú časť predsedníckej správy br. Daniela Fajfra pre tohtoročnú konferenciu CB v Brne. Prvá časť sa týka špecificky českej časti CB, konkrétne prijatím zákona o majetkovom vyrovnaní štátu s cirkvami a z toho
vyplývajúcej postupnej odluky cirkvi od štátu. Záujemcovia si ju môžu prečítať
na stránke http://portal.cb.cz/2013-odluka-cirkve-od-bible. Druhá časť však
je relevantná aj pre nás a je v podivuhodnom súzvuku so správou br. Jána
Henžela pre slovenskú časť CB.

Bible a církev
1. Staroslověnská
Před více jak tisíci lety pozval kníže Rastislav na Velkou Moravu soluňské misionáře proto, aby křehké křesťanské začátky mezi pohanskými Slovany zapustily hlubší kořeny. Metoda, jak toho Konstantin a Metoděj dosáhli, byla “jednoduchá”: přeložili postupně celou Bibli do srozumitelné
řeči svých posluchačů – staroslověnštiny. Nelze říci, že by prvotním záměrem byla jejich snaha, aby se Písmo dostalo do rodin a k jednotlivým čtenářům. To by si tehdy stejně nikdo nemohl dovolit. Jejich cílem bylo vzdělávání kněžstva a budování církve v této části tehdejšího světa. Dějiny svědčí
o tom, že se jim to podařilo. Přestože se nám originál jejich překladu nedochoval, pouze jen několik fragmentů opisů z různých období, bude staroslověnská Bible navždy připomenutím toho, jaký vliv může mít Boží slovo
na celou společnost.
Úskalí
Při všem zájmu, který Bible psaná srozumitelným jazykem vyvolávala, i
při veškeré úctě, které se těšila, byla postupně zatlačována do pozadí. Stala
se předmětem odborných studií, výkladů a diskusí. Byla slavnostně ukazována při bohoslužbách, plnila regály v univerzitních knihovnách, ale přestávala mluvit do svědomí a praktického života lidí. Byla knihou posvátnou, ale přestala být Božím slovem a v širších kruzích byla dokonce neznámá. Život byl určován jinými vlivy, než rozhodnutími vyvolanými poslušností Písma, komentuje pozdější vývoj Vladimír Čapek (Historie Bible).
2. Kralická
Muselo uběhnout přes 300 let, aby se ukázalo, že Bible a její vliv na
každodenní život křesťanů způsobuje nejen oživení církve, ale zasahuje i
společnost. Na našem území začali z Bible důsledněji vycházet výrazní
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křesťané, jako například Petr Chelčický, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z
Janova, Jan Hus, kterému bylo Písmo „zákon nad jiné zákony“, a konečně
Kunvaldští bratři, kteří podřídili Písmu každodenní život jednotlivců a celé
pospolitosti. Tito spolu s dalšími připravili půdu reformačním procesům v
církvi. Když k tomu připojíme převratný vynález knihtisku, díky kterému
se mohla šířit Bible rychleji a ve větších nákladech, stává se Písmo doslova
evangelizačním nástrojem. Konečně reformátoři Luther, Kalvín („muž
jedné knihy“), Zwingli a další, vymanili evropské národy z tenat středověké
církve tím, že zpřístupnili Bibli a její srozumitelný výklad obyčejným lidem. Poprvé v našich dějinách tak přichází doba, kdy Bibli nemají v rukou
jen kazatelé, ale i obyčejní lidé.
Právě v tomto roce si připomínáme 400. výročí od kompletního 2. vydání
Bible kralické. Nově vydaná jednosvazková Bible kralická z roku 1596
prošla kvůli velkému zájmu pečlivou revizí, a toto památné druhé vydání se
stalo posledním vydáním na našem území před Bílou horou. Kvůli následné
tvrdé protireformaci byly reedice po 300 let vydávány pouze v zahraničí.
Mnozí z nás byli doslova odkojeni touto postupně upravovanou verzí „Kraličky“, jak se někdy rozkošně říká. Z Kralické bible se sice už dlouho nečte
při nedělních shromážděních (až na jeden sbor), ale pro některé je stále tím
milovaným překladem. Bible kralická výrazně ovlivnila zbožnost několika
generací naší církve.
Úskalí
Také v tomto případě se objevily tendence deklasovat význam Písma svatého, podobně jak se to přihodilo s Biblí staroslověnskou. Zejména počátky
naší církve jsou spojeny s úsilím o to, jaké místo bude mít výklad Bible pro
zakotvení a budování vznikajících sborů. „Byla to doba, kdy osvícenské
ideje nadvlády rozumu začaly pronikat do teologie a umenšovaly autoritu
Písma. Šířily se pokusy přizpůsobit křesťanskou víru jednotlivým oblastem
moderního zkoumání a vědění (Brána 2011/10, P. Černý, Pohled otců zakladatelů).“ Naši otcové zvolili cestu důrazného biblicismu reformovaného
směru a nebránili se ani kritickému čtení Písma (Studie A. Adlofa). Přesto
jsme se neubránili opačnému extrému. S jistými důrazy pietismu, vedoucímu k prohloubení osobní zbožnosti, se vkrádaly také nezdravé prvky. Písmo se totiž stávalo jakýmsi breviářem, který určoval život křesťanů do
nejmenších podrobností. Tedy co by měli dělat a co ne, co se smí a nesmí.
Docházelo tak k postupnému oddělování „svaté“ církve od „hříšného“ světa
a uzavírání se do modliteben. Takový životní styl musel dříve nebo později
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vyústit v jisté formy zákonictví a stával se nebezpečným podhoubím pro
pokrytectví, neboť nároky vždycky se líbit Pánu Ježíši byly nesplnitelné. V
takovém společenství se vytrácí duchovní spontaneita a svoboda, u Večeře
Páně chybí hříšníci, kteří ač následují Pána Ježíše, hřeší a potřebují odpuštění. Taková exkluzivita nebyla zdravá, někdy vedla k porovnávání se s
méně zbožnými a tedy k duchovní pýše. A co víc, někteří takovým nárokům nebyli schopni dostát, některé děti z křesťanských rodin je ani nepřijaly a postupně se z obecenství vytrácely.
3. Dějinná zákonitost
Proč to všechno připomínám? Chci poukázat na jakousi dějinnou zákonitost, kdy na jedné straně Písmo ovlivňuje církev a jednotlivé křesťany v
tom, aby horlivě následovali Krista. Prakticky se to pozitivně odráží na
jejich životním stylu, na modlitebním životě, na touze sdílet evangelium a
sloužit Bohu a lidem. Na straně druhé jsou v dějinách církve patrná období
postupného odklonu od Písma, jehož autorita je sice proklamována, ale ono
má již velmi malý vliv na praktický a každodenní život křesťanů, kteří jsou
určováni více duchem doby, než biblickými hodnotami.
Mám za to, že přes mnohé požehnání, které na sborech prožíváme, se Církev bratrská nachází v jisté fázi postupného odklonu od poznávání trojjediného Boha z Písma. Není to jen trend posledních několika let, je to odklon,
který trvá od devadesátých let minulého století a může pomalu ale jistě
zasáhnout jednu celou generaci. To by bylo dle mého názoru fatální, neboť
takové počínání směřuje k “nedělní“ církvi, kdy se při jednom shromáždění
odehraje podstatná část života křesťana. To rozhodně není stav, z kterého
vede snadná cesta zpátky.
4. Církev bratrská a autorita Bible
Porevoluční svoboda a jisté duchovní vzedmutí s sebou přineslo možnost pracovat na nových překladech. Český křesťanský svět byl tak obohacen o vydání titulů jako je Bible 21, Jeruzalémská Bible, Studijní překlad,
Slovo na cestu. Přiznejme si ale, že nové překlady spíše obohatily pohled
na biblický text, než aby probudily zájem křesťanů o čtení Bible. Snad jen
široká propagace B21 způsobila větší zájem o Bibli u lidí z necírkevního
prostředí.
Letošní kulatá výročí jsou tedy dobrou výzvou k tomu, abychom si položili
otázku, jaký vliv má Bible na formování naší církve, sborů a na život členů.
Kladu otázku takto ze široka, neboť mám za to, že v každé zmíněné oblasti
je to trochu jinak.
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Denominace
Církev bratrská jako denominace se ve svém Vyznání víry hlásí k reformované tradici a vyznává, že „Písmo svaté jako Boží slovo je jediným
měřítkem a autoritou naší víry a našeho života. (Ústava, článek 7/2)“ Tomu nasvědčuje i program celocírkevních konferencí, pastorálek, seminářů s
velkým důrazem na to, aby nechyběla práce s biblickým textem a aby pojednání témat vycházelo z biblických principů. Vyžadujeme, aby budoucí
kazatelé prošli důkladnou biblickou a teologickou přípravou na seminářích
a teologických fakultách. Snažíme se o důslednější přípravu vikářů, rozšiřujeme i jejich praxi na sborech, kde se mohou učit u zkušených kazatelů.
Můžeme s bázní říci, že na úrovni denominace si snad udržujeme standard
církve „Slova“.
Sbory
Na otázku, do jaké míry je Písmo svaté měřítkem a autoritou pro sbory
CB, je odpověď už složitější, neboť pestrost našich sborů je velká. Z vizitačních zpráv se však nedovídáme, že by nějaký sbor vybočoval z řady a
nekonal pravidelné biblické vyučování. Na mnohých místech je výrazná
spokojenost členů, majících užitek z kázání i biblických výkladů. Tu a tam
je slyšet postesk nad vykladačskou svévoli pramenící z nedostatečného
pochopení textu a jeho významu, občas pramenící z nedostatečné přípravy
samotného kázání. Rada společně se Studijním odborem se zabývá myšlenkou celoživotního vzdělávání kazatelů a připravila již první návrh koncepce
studijního cyklu, který je již v záběhu. Otázkou ale zůstává, jaké procento
členů sboru se účastní biblického vzdělávání.
Členové církve
Vztah členů církve k Bibli je asi velmi rozmanitý. Pokles účasti na biblických hodinách, pomalu vytrácející se domácí čtení Bible v rodinném
kruhu, minimum kroužků a skupinek biblického vzdělávání, není ale dobrým znamením. Abych se neopakoval, neboť v poslední době se na toto
téma vyjadřuji častěji, budu citovat z článku Interpretace Bible od Pavla
Hoška, uveřejněného v Bráně 2011/10. Pavel Hošek se ptá:
„Co se to s námi v Církvi bratrské děje? Kdo z nás by řekl jako Ježíš, že je
živ každým slovem vycházejícím z Božích úst (Mt 4,4), kdo by jako on vyznal, že spíše pomine nebe a země, než jediná tečka a čárka z Božího slova
(Mt 5,18)? Myslím, že jsme Biblí trochu unaveni, unudění a otrávení, že už
nás ta stará dobrá knížka moc nerajcuje. Když ji čteme, jsme unylí a vláční,
klimbáme, mhouří se nám víčka a zavírají oči….“
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To možná v tom lepším případě, ale autor pokračuje:
„Ano, čtení Bible je v krizi, nejenže klesá návštěvnost biblických hodin v
církvi, klesá návštěvnost Bible. Od husitských dob, kdy byli čeští křesťané
proslulí po celé Evropě znalostí Bible, uplynulo opravdu hodně vody…Nestýskám si nad tím, že Bibli nečtou nevěřící nebo vlažní, papíroví
křesťané. Spíš mi vrtá hlavou, že Bibli čtou čím dál tím méně i křesťané
zbožní, horliví a opravdoví. Čím to je? Možná jsme my horliví křesťané
Bibli trochu přidusili. Tak urputně a zamračeně jsme v ní pátrali po přesných definicích věrouky a mravouky, až se nám začalo jako ozvěna jenom
vracet to, co jsme do ní sami zavolali. Ona totiž nemá ráda, když z ní děláme soubor paragrafů a pouček. Jak říkají rabíni, Bible je jako vznešená,
urozená dáma. Zná svoji cenu, chce, abychom se o ni ucházeli, abychom se
jí dvořili, abychom o ni bojovali, abychom trpělivě odkrývali její tajemství.“
5. Odluka církve od Bible?
Zdá se, že nyní v Církvi bratrské probíhají dvě odluky. Ta jedna od státu
již prošla. Ta druhá od Bible snad neprojde. Pokud by došlo k zásadnímu
odklonu od Písma v jedné celé generaci, není asi cesty zpět. Nevím, jak
tento trend změnit a jsem dalek toho, abych dával hotová řešení. Jedno je
ale zřejmé. Jelikož se jedná o letitý trend, návrat k důslednějšímu příklonu
k Písmu nebude okamžitý ani jednoduchý. Půjde o dlouhodobý proces,
který si bude muset řešit každý sbor sám. Církev bratrská nemá orgán, který by naordinoval ozdravnou kúru a dohlížel na dodržování terapie. Rada
CB může na jisté věci upozornit a být pomocí. Každopádně to ale musí být
úsilí celé církve. Rád bych závěrem vyjmenoval některé neblahé efekty,
které podle mého názoru s sebou nese ztráta osobního kontaktu s Biblí.
● Nenápadně se vyprazdňuje Kristovo evangelium, jeho kříž, jeho milost, a
s tím související důraz na pokání, obrácení a na posvěcení.
● Sbor, kde se lidé nescházejí nad Písmem, ztrácí identitu CB, tak jak ji
máme definovanou v základních dokumentech a pomalu se transformuje na
nedělní církev.
● Společenství, které se neschází kolem Božího slova, je na cestě stát se
křesťanským klubem, je určováno více vlastními zájmy než nároky Písma.
(Mezi mládeží se používá označení frikulín, tj. free-cool-in: free-svoboda,
cool – pohoda, in – jde s dobou. Jinak řečeno, fajn, jsem spasen, to stačí,
hlavně klídek).
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● Otevírají se dveře pragmatickému relativismu v hodnotách, v principech,
v postojích.
● Oslabení přímého vlivu Písma na život křesťana vede k individuálnímu
křesťanství, nezávislém na společenství sboru.
● Rodina, která se neschází kolem Božího slova, je ochuzena o požehnání a
v dobách rodinné nepohody ji chybí záchranná brzda a naděje.
K tomu připojuji některé výzvy, možnosti a náměty. Bude dobré sdílet
další zkušenosti a tipy, které by inspirovaly a stimulovaly větší zájem členů
Církve bratrské o Bibli.
● Pokud kazatel a starší sboru zjistí, že řada členů není biblicky vzdělávána, je třeba vyhlásit SOS. Je třeba pracovat na dlouhodobém konceptu,
který by vzbudil zájem o studium Bible, který nezůstane jen na úrovni znalostí, ale bude ovlivňovat myšlení, rozhodování, zbožnost, vztahy i praktický život.
● Vychovávat a vyučovat lidi obdarované k vedení biblických skupinek.
● Biblická hodina nemusí být víc než dobře vedená biblická skupinka s
vedoucím, určeným staršovstvem. Jinak řečeno, obě alternativy mohou být
rovnocenné.
● Vytipovat geografické oblasti, kde je možné založit biblickou skupinu.
Ve větších městech to může být např. sídliště, či městská část. Skupinky v
diasporních sborech mohou být v obci s větší koncentrací členů.
● Vyhlašovat společné čtení Bible, kdy členové a přátelé sboru, v určitém
časovém úseku a podle zpracovaného rozpisu, čtou nějakou biblickou knihu. Může to být propojeno s nedělním kázáním a s biblickými hodinami či
kroužky. (Něco jako 40 dní s Biblí v postním období).
● Pokud možno mít celou Bibli (nebo aspoň NZ) v mobilním telefonu.
Zajistit stažení pro ty, kteří k tomu nemají vlohy. Mohou se tak využít chvíle v dopravních prostředcích, čekárnách všeho druhu.
Nemyslím si, že návrat k tomu aby byla Bible více čtena, rozjímána a
studována, vyřeší všechny neduhy. Život v plnosti Ducha svatého má další
oblasti, které nutno obnovovat – modlitbu, službu misijní, evangelizační,
diakonskou. Jsem ale přesvědčen, že poznávat Boží vůli z Písma svatého
tím, že se jím necháme znovu oslovovat při soukromé četbě nebo ve společném rozhovoru nad textem, je v pojetí naší zbožnosti záležitost zcela
zásadní a nenahraditelná.
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Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve
dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude
na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Jz 1:8)
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad
jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí
vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
(Ž 1,1-3)
Daniel Fajfr

Tábor „Hľadáme...“
Pomaly si už zvykáme na každoročný tábor pre deti a dorast. Tento rok
ho plánujeme tiež, ale pod názvom „Hľadáme...“. Radi by sme deťom poukázali na niektoré hodnoty, ako sú ...pravé šťastie, pravá láska, ...pravá
cesta, ...pravda, ...pravý poklad. Mal by sa konať od 21. do 27. júla na táborisku v Hermanovciach nad Topľou.
Týmto vás prosíme o modlitby, aby ak Pán Boh dá, aby sa konal tábor,
nech deti porozumejú Jeho slovu a nech majú otvorené srdiečka pre tú pravú cestu pre ich život. Jedna vec je o Pánu Ježišovi počuť a druhá prijať
Ho.
Za táborový tím Jana Kleinová
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Rodinný výlet v Kysaku

Je piatok poobede, 28. júna, keď sa rodiny nášho zboru zbiehajú
v zariadení školy v prírode v Kysaku. Ako sa nám občas stane, meškáme.
No dá sa povedať, že sme to stihli, pretože začiatok programu sa o pol hodinu posúva. Tento fakt ťažko znáša Oliver zvyknutý na poriadok, disciplínu a dochvíľnosť, ktorá je výsadou kráľov.
Daniel Gregoire, ako hlavný rečník piatkového večera, začína duchovný
program témou „Rodinné bohoslužby“. Vyzdvihuje dôležitosť duchovnej
výchovy detí v rodinách jednak vo forme každodenných stíšení, ako aj
príkladným životom vo všedných dňoch. Ako praktickú ukážku opisuje
rodinné stíšenia u nich doma. Po večeri uprednostňujeme stráviť čas
v rozhovoroch a hrami s deťmi pred premietaním filmu.
V sobotu, hneď po raňajkách, sa stretávame k dopoludňajšiemu stíšeniu,
ktorým nás vedie Ervin Mittelmann. Zdôrazňuje dôležitosť postavenia
a úlohy muža ako manžela a otca rodiny. Povzbudzuje mužov
k zodpovednosti za rodinu, k duchovnej aktivite a vodcovstvu. Ak má byť
muž dobrým otcom rodiny, musí ponajprv byť dobrým synom nebeského
Otca.
S programom zasa meškáme (Oliver je na ihlách). Obed je dohodnutý
na neskoršiu hodinu, čo sa ukazuje ako dobrý ťah. Na turistickú prechádzku na Jánošíkovu baštu sa totiž vyberáme s takmer hodinovým sklzom. Ale
stálo to za to. Výhľad z Jánošíkovej bašty je prenádherný. Vychutnáva si ho
aj Igor Piovarčí, ktorý v rámci svojich možností podáva vynikajúci výkon.
Deťom, ktoré na výlet nejdú, umožňujú John a Cathy Lesondakovci prácu
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s hlinou a hrnčiarskym kruhom. Po obede a krátkom poobednom odpočinku sa slova ujíma Radka Straková a Vierka Oravcová. Majú pre nás
pripravenú rodinnú olympiádu. Delia nás do troch skupín, ktoré si svoje
sily merajú vo všemožných disciplínach. Spomenieme len niektoré: skákanie vo vreci, nosenie pingpongovej loptičky na lyžici, preťahovanie lanom
či hľadanie veršíkov v Biblii. I keď naše družstvo prehráva, zažívame pri
tom kopec zábavy a radosti. Veď ako sa píše: „Prví budú poslední
a poslední prví.“
Po večeri máme možnosť pozrieť si kresťanský film „Odvážni“, ktorý
poukazuje práve na dôležitosť postavenia otca v rodine. Deti zatiaľ trávia
čas hrami, akoby ešte po celom dni nemali dosť. Deň zakončujeme spoločným opekaním.
K nedeľným bohoslužbám nemusíme chodiť ďaleko, keďže sa konajú
priamo na mieste. Brat kazateľ nám dáva chrobáka do hlavy otázkou, či
nám má záležať na tom, čo si o nás myslia druhí ľudia. Odpoveď hľadáme
pomocou textu z Genesis 21, 22-34. Mienka Abimelecha o Abrahámovi
bola: „Boh je s tebou vo všetkom, čo robíš.“ Skutočný kresťan dostáva
dobré svedectvo od okolitého sveta, znáša i krivdu a neprávosť a je
s Bohom vo všetkom, čo robí. Potom i Boh je s ním vo všetkom.
Výlet končíme spoločným obedom. Ďakujeme Pánu Bohu za spoločne
prežitý požehnaný čas, za ochranu a pekné počasie a tešíme sa na budúcoročný výlet, ak nám to Boh umožní.
Daniel a Jana Kleinovci
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Evanjelizačný pobyt vo Vítkovciach
Termín: 15.-17.júl 2013
Téma stretnutia: O Onezimovi a o mne
Potreby:
a) pomocníci - môže byť aj len na jeden (hlavne na ručné práce popoludní
medzi 13,00 - 16,30 hod.)
b) materiálna: staré zrkadlo, sadra, staré hrnce, naberačky, 2x elektrické
dvojplatničky (iba na požičanie)
c) finančná - na dovoz kameňa na vysypanie chodníkov
Modlitby:
a) za tím, ktorý bude slúžiť
b) za tých, ktorým budú slúžiť
c) za počasie a ochranu...
V prípade záujmu alebo ochoty nejako pomôcť sa obracajte
na B. Havrilovú
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Organizačné informácie
informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: v stredu o 18:30 hod. v modlitebni
počas leta v mesiaci August nebudú
Program pre deti: malá besiedka: počas nedeľného zhromaždenia
veľká besiedka: počas leta nebude

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

požehnanie a ochranu letných táborov a aktivít
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
všetkých chorých a ich uzdravenie
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Program na mesiace
mesiace júl – august
7.7.
10.7.
14.7.
15-17.7.
21.7.
21-27.7.
28.7.
31.7.
4.8.

Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
St 18:30 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Evanjelizačný pobyt vo Vítkovciach
Ne 10:00 Zhromaždenie / br. John Lesondak /
Detský tábor „Hľadáme..“ v Hermanovciach
Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Ervin Mittelman /
St 18:30 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10.00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

11.8.

Ne 10.00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

18.8.

Ne 10.00 Zhromaždenie / br. Dan Gregoire /

25.8.

Ne 10:00 Zhromaždenie / br. John Lesondak /
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, V. Horniaková,
br. kaz. R. Betina, M. Petrejčík (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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