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Zbor CB v Košiciach

zdroj“ http://www.cestaplus.sk/

Z obsahu:
Božie požehnanie
Na každom mieste môjho srdca
by mala kvitnúť nezábudka...
Úloha muža a ženy v manželstve a
cirkvi

Slovo na tento mesiac
Božie požehnanie
Čo nám hovorí toto slovné spojenie? Používame ho obyčajne, ak
niekomu gratulujeme, alebo keď prichádzajú nejaké kresťanské
sviatky. Vieme vôbec, o čo ide, ak takéto želanie vyslovíme smerom k
niekomu?
Prvýkrát o Božom požehnaní čítame na začiatku Biblie, keď
Stvoriteľ požehnal prvému ľudskému páru so slovami: "Ploďte a
množte sa...!"(1M 1,22n) Rozumieme, že Božie požehnanie je spojené
so životom: s jeho vznikom a rozmnožovaním. Ale nielen s ním. Má
byť rozmnožená radosť, láska, pokoj....ovocie Ducha Svätého pri nás
a prostredníctvom nás.
Kto môže byť požehnaný? Každý, kto patrí na Božiu stranu, kto
má v Bohu svojho Otca v obeti zmierenia jeho Syna. Či si muž alebo
žena, syn alebo dcéra, ak patríš Bohu, potom vedz, že Boh má
záujem, aby si bol požehnaný. "Pánovo požehnanie je to, čo
obohacuje a nepridáva ním trápenia!" (Pr 10,22)
Keď nás žehná náš Pán, potom môžeme pracovať vo dne v pokoji
a rovnako v takom pokoji si líhať aj spať. Pretože Božie požehnanie
zasahuje predovšetkým nášho vnútorného človeka. No ono nezostáva
iba v našom vnútri. Naše okolie rýchlo spozná, či sme alebo nie sme
požehnaní, či o toto požehnanie stojíme alebo sme si ho vyhradili iba
pre niektoré dni v roku. Božie požehnanie sa nutne prejaví navonok.
Preto Pavol chce prísť k veriacim do Ríma, ktorých ešte nikdy nevidel,
tak, že im "prinesie plnosť požehnania Kristovho evanjelia." (R15,29n)
Ak prajeme niekomu Božie požehnanie, potom predpokladáme či
vieme, že dotyčný človek verí v Pána Ježiša. Ak áno, potom pre
každého takto veriaceho je pripravené "duchovné požehnanie". (Ef
1,3n) V tomto želaní vyjadrujeme túžbu, aby sme prinášali plnosť
ovocia Ducha Svätého. Tak isto potrebujeme Božie požehnanie ako
vedenie a Božiu vedomú prítomnosť pri nás kvôli mnohým bojom,
nástrahám, skúškam a pokušeniam, aby sme ich dokázali zvládnuť a
viesť víťazný boj viery až do konca. Pavol to dokázal a prezradil nám,
čo je preňho prichystané ako aj pre každého, kto miluje Pánov
príchod: "veniec spravodlivosti." (2Tm 4,8n)
Stojíš o takéto požehnanie?
M. Bielik
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Na každom mieste môjho srdca
by mala kvitnúť nezábudka...
Na prosby by sa malo odpovedať, najmä, ak ide o prosbu
napísať svedectvo. To som si povedala vzápätí potom, ako ma
mailom oslovil brat Mirko Bielik. Bola som zúfalá z toho, ako nič
nestíham, som príšerne unavená a keď dokončím pracovné
povinnosti, už nič súce nevládzem dať dokopy. Možno viete, že
sa živím žurnalistikou, čo by mohlo znamenať, že mi to nebude
robiť problém. Ale priznávam, robí. Nielen preto, že v
poslednom období sa mi akoby čas dvojnásobne skrátil a
povinnosti dvadsaťnásobne zväčšili...
Ale nie o tom som chcela. Je to iné, podať svedectvo o
svojom vzťahu k Bohu, k Pánovi Ježišovi, než sa dennodenne
snažiť písať nezaujato, objektívne, prípadne odhaľovať pravdu
skrytú za marketingovými mimikrami PR manažérov či
politikov. Alebo hoci aj písať o dobrých činoch, ľuďoch či
veciach, ktoré si zaslúžia pozornosť. Všetkým, ktorí by ste môj
príbeh obrátenia niekedy chceli počuť, ho veľmi rada
vyrozprávam osobne, pozerajúc sa vám do očí a v tichej
modlitbe ďakujúc, že mi Pán vstúpil do života a povolal si ma
do služby. Obávam sa, a vopred ospravedlňujem, že táto
písomná výpoveď nebude taká, akú možno očakávate. Ale
keďže sa sľuby majú plniť, tak sa skúsim podeliť aspoň s
niekoľkými myšlienkami. Pomôžem si básňou našej sestry
Janky Nagajovej z Bardejova. Bola tým človekom, ktorý ma
nasmeroval do zboru Cirkvi bratskej v Košiciach a ktorej budem
za prvotné vedenie na mojej duchovnej ceste, ale aj životné
usmerňovanie a pomoc, navždy vďačná.
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NEZÁBUDKA
Dni sa tak rýchlo krútia v centrifúge,
až sa mi točí hlava.
Nezbadám ani,
ako z nej niečo vypadáva.
Zabúdam v behu za zajtrajškom ďakovať za deň,
ktorý práve žijem.
Na každom mieste môjho srdca
mala by kvitnúť nezábudka.
Nezábudka je od mladosti môj milovaný kvet. Práve teraz
kvitne a vyjadruje to, čo cítim: Vďačnosť za privilégium byť
Božím dieťaťom, za povolanie do služby a za silu v nej stáť,
napriek mnohým ťažkostiam. A tešiť sa z vedomia, že som
Jeho. Že sa mi dal poznať, mnohokrát ma vyslyšal, bol mojou
oporou v ťažkých časoch, ale mi daroval aj mnoho radosti.
Takej tichej, hlbokej, ktorá až zadúša... Na vlastnom živote
som prežila a dodnes prežívam pravdivosť slov z Matúša 7,8 :
„Každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, Na
začiatku si ma našiel On, teraz Ho už stále hľadám ja. Pokorne
si uvedomujúc svoju malosť, nedokonalosť i hriešnosť. Ale
klopem a prosím a On mi odpovedá. Ako veľký dar od Neho
vnímam príchod rodiny nášho brata kazateľa Rasťa Betinu do
Košíc. Rasťove kázne sú pre mňa až neskutočnou studnicou
poznania, z ktorej sa stále učím lepšie Mu porozumieť a chápať,
čo mi chce Svätým písmom povedať. A snáď sa raz naučím aj
lepšie svedčiť...
Vaša Viera Horniaková, rodená Christovová
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Úloha muža a ženy v manželstve a cirkvi
Na stretnutí východoslovenských staršovstiev v Košiciach
mal br. kaz. Betina referát o úlohách a postavení žien. Po ňom
nasledovala diskusia. V nasledujúcom texte sú stručné
poznámky z oboch častí.
Otázka služby žien je otázkou autority Biblie. Ordinácia žien
a liberálny pohľad na Písmo sú spojené nádoby. Taký prístup
potom relativizuje aj ďalšie morálne otázky. Sekulárny
feminizmus sa tlačí do cirkvi v podobe evanjelikálneho
feminizmu. História ukazuje, že to vedie k feminizácii cirkvi.
Otázka služby žien v cirkvi úzko súvisí s postavením žien v
manželstve.
Z hľadiska teológie rozoznávame dva základné prístupy:
 Komplementárny: muž a žena majú rovnakú hodnotu,
ale rôzne úlohy.
 Egalitársky: muž a žena majú rovnakú hodnotu i úlohu,
sú zameniteľní.
Tieto prístupy sa nedajú kombinovať. Ak môže mať žena
vedúcu úlohu v cirkvi, prečo by ju nemohla mať v manželstve?
Dôvody pre komplementárny prístup:
1) Rola a postavenie muža a ženy bola daná ešte pred
pádom človeka. Teda poradie stvorenia je prvý dôvod.
2) Reprezentácia: hriech dedíme pre Adamov hriech, nie
Evin.
3) Pomenovanie ženy: Adam dostal autoritu pomenovať
stvorené bytosti a pomenoval aj Evu. To znamená jeho
autoritu nad ňou.
4) Pomenovanie ľudskej rasy podľa Adama.
5) Prvotná zodpovednosť Adama za hriech.
6) Eva bola stvorená ako pomoc pre Adama, nie naopak.
7) Úloha muža a ženy bola pádom deformovaná, ale nie
zmenená.
8) Spasenie obnovuje stvoriteľský poriadok.
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9) Vzťah muža a ženy je obrazom vzťahu Krista a cirkvi.
10) Vzťahy v Božej trojici tiež ukazujú rôznosť úloh.
Argumenty egalitárov a protiargumenty:
1) Rovnocennosť si nutne vyžaduje aj rovnosť. Ale autorita a
hodnota sú rôzne veci.
2) Muž i žena majú spoločný mandát vládnutia nad
stvorenstvom. Opäť sa to nevylučuje s rôznymi rolami.
3) Rola muža sa zmenila až pádom. Na to odpovedá
predchádzajúci bod 7.
4) Rola muža a ženy je daná iba kultúrou času vzniku Písma.
Ale to by poprelo autoritu Písma pre dnešnú dobu úplne.
5) Eva bola stvorená ako pomoc pre Adama, on je odkázaný
na jej pomoc. Tento prístup by Evu postavil nad Adama,
čo je v zjavnom rozpore so zvyškom Písma.
6) Muž má opustiť svojich rodičov, nie žena. To ale vyplýva z
jeho iniciatívy pre založenie novej rodiny.
7) Debora ako príklad vodkyne. Ona však žila pod autoritou
svojho muža, napomínala ho, že nechce viesť do boja. Ani
verejne nevyučovala.
8) Ježiš kritizoval starý patriarchálny systém. On však do
vedúcich funkcií povolal len mužov. Čiže kritizuje
deformácie, ale nemení poriadok.
9) Apoštoli-muži boli iba ústupkom Ježiša kultúre doby. To
by celkovo spochybnilo autoritu jeho vyučovania.
10) Gal. 3,28. Ani muž, ani žena. To znamená plnú rovnosť
medzi pohlaviami, rasami atď. v Božom kráľovstve.
Rozdiely existujú, ale v cirkvi nie sú dôležité, rovnosť je
však iba v hodnote. Ježiš ruší to, čo rozdeľuje, ale neruší
úlohy.
11) Ef. 5,21. Vzájomná podriadenosť. Pavel ju ďalej
vysvetľuje a reguluje, nie je v tom reciprocita. Cirkev sa
má podriaďovať Kristovi, nie naopak. Podobne muž a
žena, rodičia a deti.
12) 1Kor. 11,3. Pojem "hlava ženy" treba chápať ako "zdroj".
Pojem hlavy v antike vždy znamená autoritu.
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13) Podriadenosť znamená menejcennosť. Ale je vari Syn
menej ako Otec? Podriadenosť Syna Otcovi vyplýva z jeho
úlohy. Otcova autorita je autoritou lásky. Aj Kristova
autorita je autoritou lásky a obete. To vlastne znamená
väčšie nároky na muža.
14) Najviac napádané verše: 1Tim. 2,11-15. Zákaz vraj platí
len v Efeze. Ale falošné učenie tam šírili muži, nie ženy.
Platí to vraj len pre nevzdelané ženy. V grécko-rímskej
kultúre však vzdelanie bolo otvorené aj pre ženy. Pavel
argumentuje poriadkom stvorenia, nie schopnosťami.
Treba to vraj chápať iba pre manželov. Ale tu ide o
bohoslužobný kontext. Nejde o dočasný zákaz. Nejde ani
o zneužívanie autority.
Cirkvi, ktoré v minulosti riešili otázku ordinácie žien, dnes
riešia otázku ordinácie homosexuálov. Závoj, nie šatka, bol
symbolom buď podriadenosti ženy mužovi, alebo jednoducho
toho, že je vydatá. Dnes to zhruba zodpovedá obrúčke. Symbol
sa mení, ale princíp zostáva.
Spasenie ženy cez rodenie detí Stott vykladá cez narodenie
Dieťaťa - Krista.
Pre slobodné ženy sú autoritou kazateľ a bratia starší.
Striktne biblicky by ženy nemali byť v staršovstvách. My však v
zboroch nemáme biblické staršovstvá, ale akúsi kombináciu
starších s diakonmi.
Keď Pavel zakazuje žene učiť, nejde o absolútny zákaz.
Inde povzbudzuje staršie ženy, aby vyučovali mladšie. Ide o
otázku autority nad cirkvou.
1Kor. 14,34, ale 1Kor. 11,5. Reč je o rozsudzovaní proroctiev:
žena môže prorokovať, ale duchovné rozsúdenie je na mužoch.
Nejde o kázanie (výklad Písma), lebo vtedy zbory nemali Bibliu.
Biblia dosť rozlišuje medzi učením a prorokovaním, vyučovanie
stavia vyššie. Vyučovanie je vedením. Príhovor nie je vždy
vyučovaním.
Zaznamenal I.Ž.
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Program pre malú besiedku na máj
Upozornenie pre rodičov – v máji je 5 nedieľ.
TÉMA: JEŽIŠ JE VÍŤAZ
verš: No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho
Pána Ježiša Krista! (1. Kor 15,57)
4. lekcia: Opakovanie Sme vojaci Ježiša Krista (Boží zbroj)
TÉMA: JEŽIŠ MI DÁVÁ DUCHA SVÄTÉHO
verš: Ježíš povedal: Kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy
živej vody budú tiecť z jeho vnútra. (Jan 7,38)
1.
2.
3.
4.

lekcia:
lekcia:
lekcia:
lekcia:

Ježiš poslal Ducha Svätého
Duch Svätý mi pomáha
Duch Svätý je tu i pre mňa
Opakovanie – Duch Svätý

Používame materiál
od Ráchel Bícovej a kol.:
Ježiš je môj Pán.
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Pieseň besiedkárov na mesiac Máj:
HOC SOM MALÝ
Hoc som malý by som bol vojakom,
jazdil na koni s puškou, s bodákom.
Hoc som malý by som bol vojakom,
som v Božej armáde.
Som v Božej armáde, som v Božej armáde.
Hoc som malá by som sa vydala,
prala, žehlila, pri tom varila.
Hoc som malá by som sa vydala,
som v Božej armáde.
Som v Božej armáde, som v Božej armáde.
Hoc som malý by som bol pilotom,
jazdil s traktorom, koval s kováčom.
Hoc som malý by som bol umelcom,
som v Božej armáde.
Som v Božej armáde, som v Božej armáde.
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Staršovstvo informuje:


Stretnutie vs. mládeže sa uskutoční 30.4.-2.5.2015
v Hermanovciach n/T.



Staršovstvo prosí o modlitby za výročnú konferenciu CB,
ktorá sa uskutoční 8.-9.5. v Bardejove.



Prihlášky na letný detský tábor CB v Strážovských vrchoch (kategória 6-12 r.) spolu s platbou zálohy treba
podať už do 15.5. Podrobnosti sú na www.cb.sk.



Staršovstvo sa rozhodlo obnoviť nedeľné stretnutia s
pracovníkmi zboru, predbežne dvakrát ročne. Prvé stretnutie bude 24.5. o 17:00.



Voľby staršovstva by sa mali uskutočniť 7.6. od 15:00.
Na tejto schôdzi budú aj informácie z výročnej konferencie CB.



Staršovstvo schválilo finančnú pomoc ukrajinským zborom, ktorú pošle spolu s výťažkom mimoriadnej účelovej
zbierky. Zbierka sa uskutoční 31.5.

VÝLET
VÝLET RODÍN
RODÍN
102

* KYSAK * 26.-28.6.2015
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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 počas 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
chorých a dôchodcov
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Program na mesiac máj 2015
3.5.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast

6.5.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

10.5.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast

13.5.

St

17.5.

20.5.
24.5.
27.5.
31.5.

18:00
10:00
Ne 16:00
16:00

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

St

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

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 24.05.2015
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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