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Slovo na tento mesiac
Si ten, ktorý má prísť, alebo čakať iného?! (Mt 11,3n)
Dobre známa otázka, ktorú kladie uväznený Ján Krstiteľ Ježišovi. Vianoce sú o Pánovom prvom príchode. Narodil sa, a už iný
nepríde, ak len nie on sám vo svojej sláve.
Možno preletíme veľmi rýchlo nad Jánovými pochybnosťami s vedomím, že my si takú otázku predsa nekladieme. Nekladieme si ju
preto, lebo na nijakého Záchrancu a Vysloboditeľa nečakáme? Všetko si dokážeme vyriešiť sami bez pomyslenia naňho? Iste. Aj tak
môže vyzerať náš život ako veriacich v Ježiša Krista. Iná situácia
nastane, keď sa dostaneme do úzkych či dokonca sme v koncoch. Hneď sa po niekom obzeráme.
Čo odpovedá Pán Jánovi? Som ten, ktorý mal prísť a prišiel?
Nie. Odkazuje mu, ako sa prejavuje: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očisťovaní, hluchí počujú a mŕtvi vstávajú z mŕtvych. (Iz
29, 18 35,5)
Čo si musím uvedomiť aj ohľadom toho jeho prvého príchodu
na svet? Prišiel aj ku mne? Vyviedol ma z tmy môjho žalára na jeho
predivné svetlo, aby som videl tak jeho ako aj seba inak? Postavil ma
na moje nohy, na ktoré som kríval na obidve strany, aby som niesol
evanjelium o spasení všetkým do môjho okolia? Očistil ma od malomocenstva mojich mnohých hriechov? V konečnom dôsledku
vzkriesil aj mňa z mojej duchovnej smrti k ozajstnému životu už tu v
tejto časnosti? K životu z neho a pre neho?
Ak som tieto akty na sebe prežil, potom s istotou viem, že prišiel aj do môjho života a radostne vyzerám a čakám, že príde opäť: či
sa jeho príchodu dožijem alebo nie. Prišiel síce ako slabé dieťa, a ja s
ním teraz tak stretávam v týchto dňoch Vianoc, aby som sa s ním
nemusel stretnúť ako so silným sudcom môjho väzenského života.
Miroslav Bielik
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Pastiersky list predsedu Rady CB
Milé sestry a bratia, pozdravujem vás v tomto predvianočnom,
adventnom období, keď si pripomíname príchod nášho Spasiteľa
Pána Ježiša Krista, ale zároveň aj očakávame jeho druhý príchod
v sláve, keď dovŕši dejiny svojej spásy. V ňom sa totiž plnia a splnia
Božie sľuby, ktoré nám dal prostredníctvom svojich hovorcov (prorokov): Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami – znie výrok
Hospodina – sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku
mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma
budete hľadať celým svojím srdcom (Jer 29:11-13).
Všetko to, na čo sa Boží ľud po stáročia díval dopredu, lebo to
boli sľuby, sa splnilo a my sa na to dívame späť ako na dejiny. Teda
takmer všetko sa splnilo, lebo v tejto veľkej Božej kozmickej dráme
príde ešte záverečná scéna: Vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy
s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami (1Tes 4:16-18).
Očakávanie tejto záverečnej scény nás povzbudzuje k aktívnej
službe lásky voči nášmu Pánovi aj voči našim blížnym a k vytrvalosti
napriek všetkým prekážkam, aj našim vlastným zlyhaniam.
Bezprostredný dôvod, pre ktorý sa na vás teraz obraciam, je to, aby
som sa pripojil k výzve Volebnej komisie, ktorá pripravuje voľby
našej novej Rady v máji budúceho roku.
Prvou etapou, ktorá trvá do 12. decembra, je to, aby staršovstvá
zborov, správcovia zborov, členovia Rady a celocirkevní pracovníci
poslali svojich nominantov do funkcie predsedu, tajomníka a členov
Rady. Potrebné administratívne kroky sa uskutočnia, veď sme ich už
urobili veľakrát.
Neúspešné voľby v roku 2012 nám však jasne ukazujú, že potrebujeme viac, ako dôkladne premyslený volebný poriadok.
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Pripájam sa preto k apoštolskej výzve našej Volebnej komisie,
aby sme vyhliadli spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných
Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu (Sk 6:3).
Zatiaľ, čo spomínaní duchovní pastieri sa modlia a nominujú kandidátov, vyzývam všetkých vás, aby ste na svojich osobných, rodinných a skupinových modlitbách prosili za Božiu múdrosť pre tých,
ktorí „vyhliadajú“ a za Božie uistenie pre tých, ktorí budú „vyhliadnutí.“ Zároveň prosím, aby sa v nedeľu 8. decembra konali na všetkých spoločných bohoslužbách modlitby za novú Radu, ktorá má
podobnú funkciu na celocirkevnej úrovni, akú má staršovstvo na
zborovej úrovni.
Amen, príď, Pane Ježišu (Zj 22:20)!
Prajem vám pokojné adventné obdobie a nevýslovnú radosť
z daru Božieho Syna!
S láskou: váš
Ján Henžel
predseda RCB

A tak Jozef vstal, vzal za noci
dieťatko i jeho matku a odišiel do
Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to,
čo povedal Pán ústami proroka:
“Z Egypta som povolal svojho
syna.“
Matúš 2:14-15
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Spomienky na Vianoce I.
Život v posledných desaťročiach v našej zemepisnej šírke zaznamenal v prevažnej miere skoro vo všetkých oblastiach taký skok,
aký naši predkovia nezažívali ani za stáročia. Aj slávenie veľkého
kresťanského sviatku – Vianoc nie je výnimkou. Jeho pôvodná zvesť
nesie našťastie dodnes základnú myšlienku narodenia Spasiteľa
a zvyklosti zase symbol veľkej rodinnej spolupatričnosti. Nádherná
mystika Vianoc sa dotýka veľmi intenzívne detí a ich spomienok na
celý život. Dovoľte mi podeliť sa s vami o dve nasledujúce,
z ktorých prvé spomínanie som počula len z rozprávania v rodine od
starej mamy a ich kulisa je stará viac ako 80 rokov.

Na chrbáte, z Popradu cez Popovú a Dobšinú.
V kraji horného Gemera, kde muži od skorej jari až do konca novembra, ak to dovolilo počasie, boli na robotách ako remeselníci
a ženy obrábali chudobné hornaté políčka, chystali seno pre dobytok,
neraz aj drevo na zimu a vychovávali deti, boli vianočné sviatky jedny z najväčších. V zime ostávali práce v domácnosti, pri dobytku
a hydine, trochu sa tkalo, páralo perie a čakalo sa na príchod hlavných „zárobníkov“, otcov rodín, koľko donesú koruniek, aby sa zase
dalo prežiť na nasledujúci čas.
Tak aj môj starý otec - tesár pracoval v Tatrách v českej firme Šašinka, ktorá sa tešila z konjunktúry rozvoja cestovného ruchu. Tam sa
okolo roku 1922 duchovne obrátil a navštevoval zhromaždenie veriacich v Poprade a Vavrišove. Božie slovo zvestované prostredníctvom návštev bratov bolo požehnaním aj pre moju starú mamu. Často
spomínala, ako prišiel starý otec jednu pozdnú jeseň domov
a oznámil, vtedy už pred ôsmimi deťmi, pamätné slová: „Marin, Marin mojé, ta my plano verímo“ . A tak sa zakrátko na počudovanie,
zdesenie a až odmietanie dedinskej pospolitosti, v dovtedy bohabojnej katolíckej rodine, stretávali ďalšie obrátené duše nielen
z Betliara, ale aj z Nadabulej (dnes súčasť Rožňavy) a z Veľkej
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Polomy v ich skromnom príbytku. Na dedine sa nič neutají a neraz
pod oknami postávali zvedavci, zvlášť keď do dediny prišli hostia na
„motore“, takto v prvom tatranskom taxíku. Ako ináč, užili si novoverci „salviši“ ( hanlivé pomenovanie evanjelikálov) aj dosť posmechu, ale časom sa našli aj takí, ktorí s uznaním načúvali kázňam.
Zvlášť evanjelická časť dediny prichádzala na mesačné zhromaždenia za živým Božím slovom. Poslednou, ale zato veľkou nedostatočnou, bolo to, že v oboch kostoloch, aj evanjelickom aj katolíckom, sa
hralo na organe a u „salvišov“ vraj každý ako vedel, ťahal nôtu. Bratia ich síce naučili niekoľko partov z Piesní siónskych, ale to bolo
žalostne málo.
Krátko po zažehnaní veľkej hospodárskej krízy, začiatkom tridsiatych rokov, už niekoľko dní krátko pred Vianocami boli všetci chlapi z Tatier z robôt doma, len Jany Gubek meškal. V komore už chýbala múka, soľ a obavy mojej starej mamy sa stupňovali. Nik z už
navrátených robotníkov nehlásil, prečo by mal meškať, len sa popod
fúziky škodoradostne usmievali s poznámkami ako „Ta cholem by
ste na Kračun (Vianoce) mali na chleba, keď Jany...“. A vedeli svoje.
Zatiaľ môj starý otec, kým jeho rodáci ušli od rána do večera
z Popradu, cez Vernár a Popovské sedlo (1 043 m n.m.) cez veľký
Dobšinský kopec, Nižnú Slanú a Vlachovo pešo až do Betliara, musel prespávať niekoľko nocí u dobrých ľudí, kde sa dalo. Ťažko zarobené korunky sa tak šetrili, že sa chodilo pešo. Tento raz však, dnešnými očami poriadna turistická túra nad 40 km, bola aj na mocného
vyrobeného chlapa priveľká porcia. Okrem svojho ťažkého tesárskeho „sersámu“ v drevenej debničke zavesenej na koženom remeni,
niesol na chrbte aj veľkú ťažkú debnu. Konečne sa objavil celý zmorený doma, ale zamieril si to rovno do maštale. Stará mama spomínala, že ju hneď požiadal, aby doniesla staré pokrovce a poriadnu nošu
suchého sena, ale nie pre kravku. Keď konečne vytiahol v príbytku
spoza košele starostlivo zabalený „pudilár“, stará mama začala horekovať, lebo chlapi si pochvaľovali, že roboty bolo nadostač a lepšie
platenej ako po minulé chudé roky a on, tesársky majster, doniesol
6
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menej ako vlani. Deťom na zimu treba topánky, z čoho nakúpi súkna
na už odrastené a zodraté šaty pre ne, z čoho bude na múku, soľ,
trocha cukru na vianočné koláče, a ... tak dookola celý zbytok dňa.
Starká bola z rodu veľkých statných žien, povila 9 detí, vlastnými
nohami namiesila všetky války na ich dom a zastala prácu za chlapa
a aj bola, nielen z tohoto pádu patrične energická. Asi to nebolo práve to najkrajšie zvítanie manželov a tak sa starý otec z tých ženských
rečí radšej niekam vytratil až do tmy, kým deti nepospali. Potom vzal
starú mamu do maštale a s pod hromady sena a pokrovcov sa vo
svetle sviečky ukázalo veľké vianočné tajomstvo. Zozadu menšia
skriňa a spredu – harmónium. Kúpil ho vo Vavrišove od miestneho
domáceho majstra, ktorý ho ale varoval, aby nástroju duša neprechladla. Preto putovalo až do Vianoc do maštale, lebo tam bolo od
kravky teplo. Stará mama spomínala, že od úžasu skoro spadla
a farbisto aj po rokoch líčila, ako sa pri tom božom hoviadku manželovi so slzami ospravedlňovala za celodennú zvadu. Obaja sa vraj na
kolenách modlili k Pánovi, ďakovali a prosili o jeho požehnanie.
Medzi sviatkami, keď mali veľké zhromaždenie s návštevou brata
Sirackého, už spev viedli tóny harmónia, ktoré narýchlo stihol doladiť pán učiteľ z miestnej školy. A tak „salviši“ k väčšiemu uznaniu aj
skrze harmónium dospeli. V skromnom príbytku bolo na ďalších 50
rokov najvzácnejším kusom zariadenia. Stávalo medzi oknami pokryté háčkovanými dečkami, po bokoch so spevníkmi, starostlivo
zabalenými v novinovom papieri. Klávesnice mali zožltnuté kostené
plôšky, 3 registre čierne guľôčky a pedále boli starostlivo očalúnené
doma tkanými kobercami. Harmónium bolo stredom oduševnelej
chvály Spasiteľovi a povznášalo nedeľné chválospevy na dni sviatočné. A nielen to.
Pán naozaj vraj tú zimu nebývalo požehnal a nahradilo to ešte viac,
ako vyšla kúpa harmónia. V dedine bolo treba vyrezať niekoľko kolísok pre deti, bolo veľa panských poľovačiek a teda príležitostí pre
honcov zveri a naskytla sa i veľká zákazka na opravu grófskych stajní pre kone.
Zakrátko aj dvoje chlapcov vedelo hrať spamäti. Zvlášť najmenší
Tomáš s absolútnym sluchom hrával tak, že mu bratia museli ťahať
Zborové listy 12 / 2013
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mechy, keď ešte na ne nedočiahol. Žiaľ, od zvukov harmónia, ktoré
pomáhalo vyspievať radosť zo spasenia a obrátenia, v dospelosti len
dve deti neodišli natrvalo. Časom, ako z dediny, či zo života odchádzali postupne členovia malého zboru, aj zvuky harmónia s tromi
oktávami roky onemeli. Ostávalo v prednej nevykurovanej izbe nepoužívané a asi sa mu časom potrhali mechy, alebo ho načala červotoč, či mu prechladla „duša“, lebo po smrti starkej v roku 1976 už
nebolo použiteľné a aj so svojou nepochopiteľne bledomodrou farbou skončilo v prázdnej stodole.
Ale možno predsa. Keď som pár dní pred smrťou zjari tohto roku
navštívila v nemocnici toho najmladšieho, strýka Tomáša, uboleného
a celkom zmeneného, kedysi znamenitého spoločníka a muzikanta na
každý nástroj, ktorý mu prišiel do ruky, poprosila som ho, či sa môžeme spolu pomodliť. Ticho privolil. Chvíľu len počúval a potom sa
mu v mojej dlani začala chvieť jeho veľká ruka, pridal sa k modlitbe
s účasťou, horlivo vyslovoval každé slovo vďaky a prosby Pánovi.
Chcela by som veriť, že sa v tú chvíľu z Božej milosti rozpomenul
nielen na tóny a svedectvá textov piesní, ktoré vďaka nadaniu hrával
na starom harmóniu.
DK

V judskom Betleheme, tak ako to
napísal prorok: “A ty, Betlehem,
v judskej krajine, vôbec nie si
najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba
vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela.“
Matúš 2:5-6
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Stretnutie východoslovenských staršovstiev
Jesenné stretnutie východoslovenských staršovstiev sa konalo
jedno novembrové sobotné doobedie vo Vranove nad Topľou.
Vranovský zbor nás privítal už v nových priestoroch modlitebne
staršieho rodinného domu, ktorý kúpili za týmto účelom. Hlavným
cieľom takýchto stretnutí je vzájomné zdieľanie sa o tom, s čím
aktuálne žijú zbory východoslovenského seniorátu, ale tiež
vzdelávanie starších zboru. Na tomto stretnutí sme sa venovali
otázke zodpovedného života staršieho zboru v troch rovinách.
Vzťah staršieho k Božiemu Slovu. Len Boh a Jeho Slovo nás
môže previesť cez mnohé búrky v zbore i v rodine. Je dôležité
plánovať si čas na tiché čítanie a premýšľanie, mať vhodné
prostredie, ktoré nebude pôsobiť pri čítaní rušivo. Je možné využívať
i nejaký plán na čítanie Písma.
Modlitebný život staršieho. Modlitba nie je možnosť, ale príkaz.
Je dôležité si plánovať čas i na modlitbu. Pán Ježiš nám v tomto ide
príkladom, vyhľadával tiché miesta, kde sa mohol nerušene modliť.
No je dôležité sa tiež modliť spontánne, keď sme k tomu pobádaní
Svätým Duchom.
Zodpovednosť staršieho zboru za svoju rodinu. Muž by mal byť
kňazom vo svojej rodine. Zodpovednosťou staršieho zboru je
i starosť o duchovný život a duchovné vedenie vlastnej rodiny.
Každá časť bola zakončená svedectvom niektorého zo starších,
v tejto tretej časti boli svedectvá tri: praktická ukážka duchovného
vedenia v rodine s malými deťmi, s tínedžermi i v rodine, v ktorej sú
deti už „z domu“.
Celé stretnutie bolo zakončené výborným obedom, o ktorý sa
postarali sestry z miestneho zboru.
Daniel Klein
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Staršovstvo
Staršovstvo infor
informuje
.
• Staršovstvo dostalo list volebnej komisie o voľbe Rady CB
s prosbou o zaslanie návrhov kandidátov. Termín konferencie
CB, na ktorej sa uskutočnia voľby, je 25.-26.4.2014. Komisia
vyzýva k modlitbám a pôstom za nové vedenie cirkvi.
• Zbor dostal oznámenie o územnom konaní stavby reformovaného zboru na Bardejovskej.
• Informácia o pokazení nahrávacieho zariadenia bola mylná, je v
poriadku, ale pokazil sa mp3-prehrávač, z ktorého sa púšťal
zvuk zvonov.
• 7.-8.12. bude br. kazateľ na vizitácii na Starej Turej.
• Pre zborové potreby bolo zakúpených 25 kusov pomôcky Chlieb
náš každodenný pre rok 2014.
Zapísal Ivan Žežula

Ale anjel im povedal: “Nebojte
sa! Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí lebo v Dávidovom
meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán.
Matúš 2:10-11
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: v stredu o 18:00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Dorast: v nedeľu o 16:00 hod. v modlitebni
Mládež: každý druhý utorok o 18:00 hod.

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0905 347 550

Služba pri ozvučení: Ján Havrila

Služba prekladu kázne: Daniel Liška

Modlitebné podnety:
Za požehnané prežitie vianočných sviatkov a Božie vedenie v novom roku
Za brata kazateľa Rastislava Betinu a jeho rodinu
Za všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
Za duchovnú jednotu zboru
Za evanjelizačnú a svedeckú službu
Za misiu doma a v zahraničí
Za rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program na mesiac
mesiac december 2013
8.12.

Ne

11.12. St
15.12. Ne
17.12. Ut
18.12. St
22.12. Ne
24.12. Ut
25.12. St

10:00 Zhromaždenie / br. John Lesondak /
16:00 Dorast
18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00
16:00
18:00
18:00

Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast, Stretnutie rodín
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /

10:00
16:00
10:00
10:00

Detská slávnosť
Dorast
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

29.12. Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
1.1.

St

10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

5.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast
Zmena programu vyhradená.

Požehnané vianočné sviatky Vám praje
redakčná rada.
Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 26.12.2013.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
Jazyková korektúra: M. Bielik, V. Horniaková
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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