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Zbor CB v Košiciach

zdroj“ http://www.cestaplus.sk/

Z obsahu:
“To stačí!“
Zvyky, ktoré nás obklopujú na Veľkú
noc
Naša cesta za Ježišom

Slovo na tento mesiac
"To stačí!"
Keď učeníci ukázali Pánovi dva meče a on zareagoval slovami
z nášho nadpisu, že to stačí, možno si mysleli a aj my myslíme,
že sa vyjadril k počtu tých mečov. Pán im však práve hovoril o
svojom utrpení. A jeho slová: „To stačí“ sa týkajú ich
nechápavosti. Nechápu nielen v tej chvíli, ale ani potom, čo sa
všetko stane, kým im sám neotvorí myseľ. Ako by aj mohli
rozumieť, ako by mohol rozumieť človek aj dneška, keď
nechápe veľkosť svojej viny a hriešnosti?!
Ak však nechápeme svoju vinu, ak nevidíme jej veľkosť a
ako sa na ňu díva Boh, potom nevieme, o čom je Golgota a
Ježišova smrť na nej. Možno sa v duchu pýtame: Načo to
všetko okolo umučenia a potupnej smrti na kríži? Nemohli by
sme si pomôcť aj bez týchto momentov spásneho diela? Akosi
sami?
Nie sme podobní učeníkom, ktorí ho síce majú radi, ale
zároveň si myslia, že sa to zlé, bolestivé, hrozné.... nemusí a
priamo nemá stať?! Nedá sa ísť priamo k sláve? Ak by však
Ježiš Kristus vystúpil na nebesia do svojej slávy bez údolia
tieňov smrti, ak by neprešiel Golgotou, a ja si uvedomujem
svoj hriech v plnosti, potom by to bol pre mňa desivý obraz.
Ak však ide tou cestou, ktorú mu určil Otec, a on ju prešiel
úplne do konca, potom volám: Haleluja! Hoci som prvý z
hriešnikov, môžem vyznať spolu s apoštolom Pavlom: Ježiš
Kristus naozaj prišiel na svet spasiť hriešnikov! Aj keď
mnohokrát ako učeníci vnímam vlastné prostriedky (dva meče),
Pán vie, čo robí, keď ho nič nepomýlilo a nemýli a vstupuje do
diela záchrany človeka. Vďaka, Pane, že si mi dal poznať môj
hriech, preto poznávam aj nutnosť tejto tvojej cesty cez
Golgotu na nebesia.
M. Bielik
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Zvyky, ktoré nás obklopujú na Veľkú noc
Možno si ani neuvedomujeme, že mnohé veľkonočné zvyky a
tradície majú korene v časoch "starých Slovanov, ktorí slávili v
jarnom období solárny kult a začiatok poľnohospodárskych
prác", ako sa uvádza v knihe Slovenský rok v ľudových
zvykoch, obradoch a sviatkoch.
Napríklad čo sa týka vajíčok, ktoré sú obľúbeným
veľkonočným symbolom, encyklopédia Tradičná ľudová kultúra
Slovenska slovom i obrazom uvádza, že sú "symbolom
plodnosti, obnovenia a nepretržitosti života, dôležitým
magickým prostriedkom."
O veľkonočných zajačikoch sa v Encyklopédii ľudovej
kultúry Slovenska píše, že sa ako "kultové zviera bohyne
plodnosti Ostery stali symbolom jarných sviatkov."
Profesor Phillippe Walter, odborník na stredovekú
literatúru v jednom zo svojich diel objasňuje, ako sa pohanské
zvyky stali súčasťou veľkonočných osláv. Napísal, že "v
procese pokresťančovania pohanských národov" bolo veľmi
výhodné prepojiť pohanský sviatok "prechodu zo smrti zimy do
života jari" so vzkriesením Ježiša Krista. Ďalej dodáva, že to bol
kľúčový krok k zaradeniu "kresťanských osláv" do pohanského
kalendára a k vytvoreniu cesty pre masové konvertovanie
pohanov.
Z internetu vybral a skrátil: M. Bielik
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Naša cesta za Ježišom
Cesta to nebola jednoduchá, ani priamočiara. Obaja sme
pochádzali z rodín, kde aspoň jeden z rodičov bol veriaci, ale
náš život v dospelosti sa uberal rozdielnym smerom. Kým moja
manželka napriek všetkým okolnostiam života za bývalého
režimu v srdci zostala úprimnou veriacou, v mojom prípade
vojenské gymnázium a následne vyššie vojenské učilište, ako
aj ďalšia kariéra v štátnej službe podmienená členstvom v
strane znamenala „vysporiadanie sa s náboženskou otázkou“
(vo vtedajšom žargóne rozchod s vierou).
Zmena režimu na prelome rokov 1989 – 90 znamenala aj
zásadný obrat našich životoch a predznamenala náš postupný
návrat na tú jedine správnu cestu – cestu za Ježišom, na čom
má zásluhu hlavne naša dcéra Zlatka, ktorá už vtedy
navštevovala Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach. Kázne br.
kazateľa Mirka Oravca nám hovorili do duše, v nich sme
nachádzali odpovede na pálčivé otázky duchovného života a
kompas na našej ďalšej ceste, ako aj útechu v krušných
chvíľach nášho života.
Od roku 1995 sme začali pravidelne navštevovať nedeľné
zhromaždenia zboru a po dvoch rokoch začala ďalšia etapa –
prijatie za členov CB, prijatie do našej duchovnej rodiny.
Rozhovory a stretávanie sa s rodinou Žežulovcov – najmä
osobnosť Ivana Žežulu st. – mali na nás značný vplyv, za čo
sme im nesmierne vďační. Radi sme sa zapájali do aktivít zboru
a vždy sme sa tešili (a tešíme) na nedeľné modlitebné stíšenia,
ako aj hlavné zhromaždenie, na ktorom čerpáme sily a energiu
do ďalších zápasov s každodennými pokušeniami. Dve volebné
obdobia v staršovstve mi poskytli širší rozhľad v záležitostiach
nielen nášho zboru, ale v rámci celej CB na Slovensku, za čo
vďačím najmä br. kazateľovi Halžovi a seniorom zboru, u
ktorých som vždy nachádzal duchovnú podporu a porozumenie.
Podobne aj moja manželka aktívne po dve volebné obdobia
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pracovala ako revízorka zboru a výrazne prispela k zlepšeniu
účtovníctva zboru a finančnej disciplíny.
Vyznávame, že sme len ospravedlnení hriešnici, že
zaprieť samého seba a niesť svoj kríž na ceste za Ježišom nie je
vôbec ľahké, a keď aj okolnosti nášho života nie sú vždy
priaznivé, bezpečne vieme, je, že „naša neistá budúcnosť je
bezpečná v rukách všemohúceho Boha“.
František a Jolana Kalejovci

Motivačný plagát konferencie „Máme čo zvestovať!“
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Ja som dvere
Nikto nepríde k Otcovi, len cezo mňa.
Unavený ťažkou vinou
nazrel som do komnaty odpustenia.
Lež ako sa tam dostať?
Ja som dvere, povedal Pán Ježiš.
Postretol ma zármutok.
Do tmavej noci beznádeje
zažiarili svetlá radosti.
Tak rád by som vošiel dnu.
Oviali ma mrazivé vetry zániku.
Ktosi mi zamával z krajiny večného žitia.
Kto by tam nechcel byť?
Ja som dvere, povedal Pán Ježiš.
Otec, chcel by si prísť do neba,
opýtal sa ma malý syn.
Chcel, odpovedal som.

BIELA SOBOTA

Ja som dvere, povedal Pán Ježiš.
Tie dvere majú tvar kríža.

Sneží
do púčkov sotva rozvitých,
do hniezda vtákov,
do skrehnutého srdca.

(Neznámy autor)

Mrazivá biela
chce zatrieť žltý peľ.
Nádej sa trasie od zimy.
Nie,
nebo nie je prázdne.
A zima
nemá posledné slovo.
Maličké biele zvony
snežienok
vyzváňajú do nedeľného
rána
pieseň vzkriesenia.
Janka Nagajová
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Modlitebné stretnutia: v nedeľu o 9:30 v zborovej miestnosti
Biblické hodiny: v stredu o 18:00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: každú nedeľu v priebehu hlavného zhromaždenia

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0948 235 035
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
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
našich chorých a dôchodcov
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Program na mesiac apríl 2015
1.4.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

3.4.

Pi

10:00 Veľký piatok (kaz. Rastislav Betina)
13:00 Pašiový sprievod (pred Jakabovým palácom)

5.4.

Ne 10:00 Veľkonočná nedeľa (kaz. Rastislav Betina)

8.4.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
12.4. Ne
16:00 Dorast
15.4. St

18:00
10:00
19.4. Ne 16:00
16:00

Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Stretnutie rodín
Dorast

22.4. St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
26.4. Ne
16:00 Dorast
29.4. St
3.5.

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

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 26.04.2015
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula
Jazyková korektúra: M. Bielik
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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