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Slovo na tento mesiac
Deň smútku či radostnej nádeje?
Stojíme pri hroboch našich blízkych, vnímame pochmúrnu atmosféru
novembra, ale aj pestrú výzdobu hrobov s blikajúcimi svetielkami kahancov
a sviečok. Sme zaplavení spomienkami na tých, kvôli ktorým sme sem prišli.
Náš vnútorný zrak je obrátený dozadu aj s tým posledným bodom: s
rozlúčkou s našimi drahými.
Málokto v tejto chvíli pozdvihne svoj zrak smerom do budúcna.
Málokoho práve tu na cintoríne premôže viera i pravda, že náš Boh je
Bohom živých, nie mŕtvych. Má moc vyviesť život zo smrti. Nie zdvihnúť
tieto ťažké náhrobné kamene, ale zaveliť smrti, aby nás uvoľnila zo svojho
pevného zovretia.
Ak myslíme na smrť, ak jej dovolíme víťaziť aj v našich myšlienkach a
viere, potom sa môžeme skĺznuť do zlého podozrenia, že náš Boh je voči
nám málo citlivý, dokonca necitlivý, akoby ho nezaujímalo, že zomierame.
Že zostávame v smrti, nielen tejto fyzickej, ale aj duchovnej. Práve teraz a tu
pri hroboch sa cítime takí akísi bezmocní a stratení. Vrhá na nás tieň
skutočnosť, že nielen naši drahí prešli bránou smrti, ale musíme ňou prejsť aj
my. Smrť nerobí výnimky. Neušetrila ani Lazára, ktorého Ježiš miloval. A
Ježiš zaplakal nad jeho hrobom, aj keď vedel, čo sa o chvíľu stane. Aj nám
preto dovolí plakať. Nám, ktorí vieme i veríme, že len on je Vzkriesením a
Životom. Aby sme túto pravdu nielen vyznávali, ale ju aj žili, je potrebné,
aby sme boli vyslobodení z našich hriechov. Aby sme v nich neboli
zakotvení, lebo práve cez naše hriechy na nás číha smrť. Kto je slobodný,
kto žije denne milosťou odpustenia, ten verí, že Ježiš premohol smrť, že ju
premohol smerom k našim blížnym a premohol ju rovnako aj smerom k nám
- ku mne osobne. Práve teraz mi znie jeho slovo:
"Bol som mŕtvy, a hľa, som živý na veky vekov!" (Zj 1,18n)
Som živý nielen kvôli sebe a pre seba, ale kvôli všetkým, ktorí vo mňa
uverili a veria. Prežívaš aj ty pri hroboch, ktoré navštíviš, túto istotu a radosť
zo vzkriesenia?
Miroslav Bielik
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KUZMOVCI
Volám sa Marcel a drvivá väčšina z vás ma už pozná, niektorí viac,
iní menej. Som súčasťou nášho zboru vyše 10 rokov, členom takmer 3
roky. Aké udalosti však tomu predchádzali?
Prvýkrát som o Bohu počul už ako dorastenec, keď mne a mojej
mamke porozprával svedectvo o svojom obrátení môj strýko, mamin brat.
Spomínam si, ako som sa vo svojej izbe s ním prvýkrát modlil modlitbu
pokánia. Vykročil som na cestu za Pánom Ježišom, krátko na to som si
našiel i duchovný domov v Apoštolskej cirkvi, kde som bol ako
pätnásťročný pokrstený.
Nasledovali prvé skúšky viery počas štúdia na gymnáziu. Moje
nadšenie vedieť o Bohu viac a zužitkovať tieto vedomosti i v budúcej
práci, vtedy vyústilo v začatí štúdia teológie v Banskej Bystrici, na konci
ktorého sa mal zo mňa stať katechét. Ďalšie skúšky viery, v ktorých som
viac prepadal ako obstál, viedli k prerušeniu štúdia, na ktoré som už ďalej
nenastúpil. Približne vtedy sa v mojom živote začalo akési „hluché“
obdobie, žiaľ nielen z ľudského, ale i duchovného pohľadu. Mal som
pocit, akoby na mňa Pán Boh zabudol, nerozumel mojim túžbam a snom,
ktorých naplnenie sa zdalo byť v nedohľadne, a tak som problémy začal
riešiť po svojom. Pán ma nechal, aby mi dal lekciu. Keď sa mi zrútil svet,
ktorý som si vybudoval prakticky bez Neho, vtedy ma zavolal, aby som
sa vrátil späť. V tejto etape mojej cesty si Pán Ježiš veľmi použil brata
kazateľa Halžu, cez ktorého ku mne hovoril ako milujúci otec, ktorý túži
po návrate svojho strateného syna. Dnes si uvedomujem, aký bol a vždy
je ku mne Pán Ježiš dobrý, keď ma nenechal úplne zblúdiť vo svete, ale
sa ma nanovo ujal. A nielen to, Boh mi v najbližších rokoch odpovedal na
modlitby, o ktorých som si myslel, že ich „prepočul“. Spoznal som
Mirku, svoju manželku, ktorou tak veľmi obohatil môj život. Otvoril mi
dvere do firmy, kde som si myslel, že nemám šancu pracovať. A tiež
umožnil nám sa osamostatniť...
Mirka je tiež kresťanka, ktorá má osobný vzťah s Pánom Ježišom.
Mám z nej radosť, keď vidím, ako z roka na rok duchovne rastie, tak v
poznávaní Písma, ako aj v praktických skúsenostiach z nasledovania
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Pána. Už niekoľko rokov pracuje na pošte, kde o.i. spracúva poukážky.
Získanie tejto práce vníma ako veľký prejav Božej starostlivosti.
Som šťastný, že tu môžem podobne napísať o mamke, ktorá tiež
zareagovala svojím áno, keď ju Pán zavolal na cestu za Ním. Aj ona
duchovne začínala v AC a bola pokrstená v rovnaký deň ako ja. I keď v
súčasnosti trpí rôznymi zdravotnými problémami, má o.i. svedectvo o
tom, že neveriaci muž sa posväcuje veriacou ženou. Pred jej obrátením to
bolo doma s ocom všelijaké (čo si ako chlapec dobre pamätám). Dnes je
situácia omnoho lepšia. Modlíme sa však naďalej, aby aj on mohol
privítať Ježiša vo svojom srdci.
Na záver chcem vyjadriť vďačnosť Bohu za všetky Jeho dobrodenia,
nielen za seba, ale i za mojich najdrahších, Mirku a mamku. Za Jeho
úžasnú lásku, ktorou si nás adoptoval za svoje vlastné deti. A za Jeho
milosť, bez ktorej by nebolo ani toto svedectvo.
Marcel K.
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Reformácia na Slovensku
V prvej polovici 16.stor. sa najmä na východnom Slovensku začala
šíriť z Nemecka Lutherova reformácia. Nové myšlienky prinášali
väčšinou študenti, ktorí študovali na nemeckých univerzitách, a kupci. Po
moháčskej bitke(1514) sa k reformácii pridávala aj šľachta, ktorá chcela
rozdeliť cirkevný majetok. No okrem nej sa pridávali aj poddaní. Po
prijatí zásady: Koho panstvo, toho náboženstvo (1555) nútil zemepán
vyznávať svojich poddaných to vierovyznanie, ktoré vyznával on sám.
Po moháčskej bitke nastala nová situácia: takmer celá cirkevná
(katolícka) hierarchia zahynula v tejto bitke a ani samotní panovnícky rod
Habsburgovci nemohli už urobiť hrádzu šíriacej sa reformácii.
Na Slovensku opierala reformácia svoju moc najmä o meštianstvo a
tak sa stalo, že v polovici 16.storočia bola polovica farností hlásiaca sa k
reformácii. ECAV sa na Slovensku ustanovila pod ochranou palatína
Juraja Turzu na synodách v Žiline (1610) a v Spišskom Podhradí (1614).
Okrem umiernenej Lutherovej reformácie sa šírili aj jej radikálne formy.
Kalvinizmus prijala len malá časť Slovákov žijúca na juhovýchode
Slovenska. Táto forma našla ohlas najmä medzi Maďarmi. Anabaptisti
(novokrstenci) sa rozšírili najmä na Spiši, ale aj na západnom Slovensku,
kde ich nazývali habánmi. (Vytvorili nádhernú habánsku keramiku.)
Veľkú zásluhu na šírení náboženských spisov , ale aj učebníc a diel
so svetovým obsahom mala kníhtlač. V Bardejove bola r. 1581 vytlačená
prvá kniha v slovenčine: Lutherov katechizmus. Tlačiarne boli aj v
Banskej Bystrici a v Trnave. Úroveň vysokej školy dosiahlo evanjelické
kolégium v Prešove, kde pôsobili významní vzdelanci. Vzostup
vzdelanosti a kultúry prispieval k formovaniu národného povedomia.
Slováci sa začali vyčleňovať z rodiny slovanských národov a čoraz viac
si uvedomovali používanie slovenčiny alebo slovakizovanej češtiny.
Prejavilo sa v nich úsilie poznávať históriu i súčasnosť svojej krajiny a jej
obyvateľov. Výraznejšie sa začala pociťovať snaha povýšiť národné "ja"
najmä voči Maďarom a Nemcom.
Miroslav Bielik
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Staršovstvo informuje
..


2.novembra sa bude vysluhovať Večera Pánova



16. novembra požehnávanie Jakuba Halžu



22.novembra sa bude konať v Liptovskom Mikuláši konferencia o
prioritách. Za náš zbor sa zúčastnia: brat kazateľ R. Betina,
I. Žežula a E. Mittelmann



počas niektorej adventnej nedele nám príde zaspievať detský spevokol z CB Bardejov



staršovstvo sa zíde 24.11. o 18,00
Zapísal Miroslav Bielik
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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
Skupinka: u sestry Mišákovej o 17:30 hod

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0905 347 550
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
4350129742/3100 - pre investičnú výstavbu Bardejovská
5023022870/0900 - zabezpečenie každodenného chodu zboru
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa 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

Zborové listy 11 / 2014

37

Program na mesiac november 2014
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast

2.11.

Ne

5.11.
9.11.

St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

12.11. St

18:00
10:00
16.11. Ne 16:00
16:00

Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Rodinky

19.11. St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
23.11. Ne
16:00 Dorast
26.11. St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
30.11. Ne
16:00 Dorast
3.12.
7.12.

St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Ne
16:00 Dorast
Zmena programu vyhradená.
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