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Slovo na tento mesiac
Pýcha - zabudnutý pojem
Uţ v Starom zákone platilo: "Každý, kto je pyšný v srdci, je
ohavnosťou Bohu!" (Pr 16,5)
A čo platí pre ľud Novej zmluvy? Skúmame pred Bohom, či
sme alebo nie sme zasiahnutí týmto neduhom? Viem, kedy mi
pýcha hrozí najviac? Ako vnímam svoj najvyšší výkon v práci
svetskej či tej pre Pána? Neuspokojuje ma to? Ale aj viac: nevynáša ma môj výkon nad iných, na ktorých sa začnem tak trochu dívať z výšky? Aké sú moje - naše pohnútky slúţiť Pánovi?
Nesledujeme viac efekt, čo naša sluţba pre Pána spôsobí, ako
to, aby bolo Boţie meno oslávené? Chceme naozaj, aby boli
všetci v našej dostupnosti spasení?
Uvedomujeme si, ţe mnoho zla má korene práve v pýche?
Môţeme byť pyšní na všeličo moţné. No ak sa pýtame, ktorý
druh pýchy je najhorší, potom odpoveď je: pýcha na milosť.
Duchovná pýcha. Tá sa prejavuje tým, ţe pôsobíme dojmom
oddanosti, ale vnútorne oddaní Bohu a jeho záleţitostiam nie
sme. Pýcha sa rada oblieka aj do sebaľútosti. Stávame sa nezhovievaví a zraňujeme iných kvôli svojej domýšľavosti.
Oproti celej škále prejavov pýchy pri nás a v nás ţiari pokora Pána Jeţiša. Najlepšie ju vidíme na obraze, ako kľačí pred
svojimi učeníkmi a umýva im nohy. To isté odkázal aj nám.
Práve preto, aby sme nedovolili vzniknúť a udomácniť sa pýche
v nás.
Oproti zabudnutému pojmu pýcha tróni v našom slovníku
láska. Pavol ju spája s charakteristikou: "Márnivo sa nevypína a
ani sa nenadúva". (1K 13, 4n)
Kto bojuje dobrý boj viery, vie, aké je ťaţké vyhnúť sa pýche v
ňom a jej prejavu navonok.
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Ak som označil za najnebezpečnejšiu pýchu na milosť, potom apoštol Peter uvádza celú záleţitosť na pravú mieru: "Boh
sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť!" (1Pt 5, 7)
M. Bielik

Oľga Szélesová:

Zoslanie Ducha Svätého
Odišiel si, no zostaneš v nás.
To ľudská schizofrénia?
Nie! Pravda má svoj čas.
Uţ celé miléniá.
Pravda, tá sa ľudskej mysli vymyká.
Je v Boţom slove. Nie je ukrytá.
Svet miloval Otec a dal mu Syna.
Ten obetoval ţivot svoj - a nastúpila láska iná.
Prišla sťa horiace raňajšie zore,
ochranca, drahý Duch Boţí.
Nenechal hynúť ľudstvo na úhore.
Do jeho ochrany ľud nádej vloţí.
Pane!
Nech dotknú sa nás tvoje plamene!
Nech poznáme ťa navţdy - po mene!
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Dvojča
Narodila som sa spolu s týmto zborom :). Br. kazateľ
Oravec na to vţdy spomínal takto: Bolo to prvé stretnutie rodín
Cirkvi bratskej v Košiciach. Bol čas socializmu a kresťanom
nebolo dovolené stretávať sa inde ako na určenom mieste. Tak
ako sa teda stretnú, keď také miesto nemajú? Zídu sa na
„oslavu“ narodenia bábätka (to akoţe mňa!). Keď k nám teda
všetci prišli, moţno sa so mnou ešte trošku „poňuňkali“ a
potom ma vraj poloţili v spálni na posteľ a venovali sa
skutočnému dôvodu návštevy – stretnutiu pri Boţom Slove.
Som rada, ţe som im v tom nijak nebránila :). Takţe preto sa
cítim ako také dvojča nášho zboru. Ale aj preto, lebo som tu
vţdy bola doma – od mala na našich stretnutiach po rodinách,
potom na stavbe modlitebne a neskôr (snáď takmer) pri
všetkom, čo sa tu dialo. No ešte viac preto, lebo je to zbor,
ktorý patrí Pánovi Jeţišovi, a ja Mu patrím tieţ.
Hoci som vyrástla v kresťanskej rodine a bola v zbore vţdy
„doma“, nepatrila som Pánovi Jeţišovi vţdy. A uţ ako dieťa som
si veľmi silno uvedomovala, ţe som hriešna a stratená. Boli za
tým celkom praktické skúsenosti zo ţivota v rodine, či škole :).
Veľmi som túţila po odpustení a očistení. Neskôr som
pochopila, ţe sa musím tieţ rozhodnúť, či chcem nasledovať
Pána Jeţiša alebo ďalej ţiť svoj vlastný ţivot. Bolo to trochu
napínavé, lebo v tom čase sa takéto rozhodnutia robievali na
evanjelizáciách, pred zhromaţdením plným ľudí! Uvedomila
som si však, ţe je to vlastne jedno, kto kaţdý sa na mňa
pozerá – ţivot s Pánom Jeţišom je najdôleţitejší! Mala som
vtedy 11 rokov. Keď na to myslím spätne, musím povedať, ţe
okrem môjho rozhodnutia nastala ešte jedna zmena, a tou
bolo, ţe v mojou ţivote začal pôsobiť Duch Svätý. Vtedy som si
to vôbec neuvedomovala, aţ neskôr som pochopila, ţe za tou
novou túţbou chodiť do zhromaţdenia, sýtiť sa Boţím Slovom,
bol práve Boţí Duch. No hoci som vyrástla v kresťanskej rodine,
i v kresťanskom spoločenstve, hoci som sa rozhodla nasledovať
Pána Jeţiša, potrebovala som od Neho ešte jednu veľmi
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dôleţitú lekciu! Lekciu o Boţej milosti a o nekonečnom
odpustení. Vţdy znovu som nejako „spadla“, ale znovu
„povstala“, aţ jedného dňa som došla k záveru, ţe „tu uţ mi
Pán Jeţiš nemôţe odpustiť, zašla som priďaleko!“
A tu začala najťaţšia a najdlhšia lekcia v mojom ţivote: ţe
ja skutočne bez Pána Jeţiša nemôţem nič dobré urobiť, ţe som
skrz-naskrz skazená, ale ţe On prišiel zachrániť hriešnych, a
preto to platí práve mne. Nie preto, aby som si mohla ďalej ţiť
po svojom a pritom mala „zabezpečené odpustenie“.
Nie, veď ako by som mohla takto pohŕdnuť Tým, ktorý
znášal utrpenie a smrť za moje mnohé hriechy! Aj bez toho,
aby som chcela, denne hreším a potrebujem znovu a znovu
odpustenie. Boţie odpustenie, dokonalé očistenie, prijatie,
domov v nebi – to sú veľmi vzácne dary!
K pevnejšiemu „zakotveniu sa“ v milosti a v poznaní Pána
Jeţiša mi pomohla aj Biblická škola… ale to by som trošku
predbiehala.
Mojou jedinou túţbou v ţivote, čím by som raz chcela byť,
bolo – stať sa misionárkou. Ani som nevedela ako, a toto
prianie sa napĺňalo. Do nášho zboru prišli rómske deti z centra
mesta a takto u nás začali detské kluby.
Pomáhala som tu od začiatku, hlavne hudobným
doprovodom. Mala som vtedy asi 15 rokov. No rokmi som si
uvedomovala, ţe ak chcem týmto deťom naozaj slúţiť, sama
potrebujem „vedieť viac“. Nechcela som odísť z Košíc, pretoţe
som videla, ţe je potrebné byť kvôli deťom tu, a tak sa stalo, ţe
som „stratila“ prácu. Neskôr som pochopila, ţe to bol vlastne
spôsob, ako ma „dotlačiť“ do biblickej školy. Nedokázala som
totiţ sedieť doma nezamestnaná. Bolo to pre mňa zúfalé. Vtedy
som sa dozvedela o biblickej škole vo Švajčiarsku. Najprv som
šla iba „na skusy“, ale po mnohých modlitbách a bojoch som
pochopila, ţe tam naozaj mám ostať a vychodiť ďalšie 3 roky
biblickej školy! Dnes som za ten čas veľmi vďačná – nie len za
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to, čo som prijala osobne, ale aj za všetko, čo mi dnes pomáha
v sluţbe.
Po návrate domov som sa opäť zaradila do nášho zboru a
časom sme sa dostali k sluţbe v rómskej osade vo Vítkovciach,
kde uţ bolo spoločenstvo veriacich. Keďţe som mala nejaké
úlohy v košickom zbore, nechcela som sa príliš angaţovať, hoci
som si to veľmi priala. No akosi sa nedalo inak, a sluţieb vo
Vítkovciach pribúdalo. Bola som veľmi vďačná, ţe iní vzali na
seba úlohy, ktoré som mala predtým v Košiciach!
Vo Vítkovciach však s vykonanou prácou práce neubúdalo,
ale akoby pribúdalo! Ako veľmi som si priala môcť pre nich robiť
viac! Ale zároveň som stále musela myslieť na to, ţe na to „nie
som dosť dobrá“. Tieto moje myšlienky som predkladala Pánovi
Jeţišovi, a On mi odpovedal. Ţe nie som dosť dokonalá? Čo Boh
očistil, ty nepokladaj za nečisté… Ţe nemám dosť síl, ktorými
by som mohla slúţiť? Malý chlapec doniesol Pánovi Jeţišovi len
5 chlebov a 2 ryby, a On nimi nasýtil päťtisícový zástup ľudí…
Ţe nemám ţiadne špeciálne povolanie, ktorým by som sa pred
ľuďmi mohla preukázať?
V Izaiášovi sa predsa pýta: Koho mám poslať? Kto pôjde?…
Áno, bol predtým čas, keď som vedela, ţe ešte mám byť tam,
kde som - v mojom zamestnaní, ale potom prišiel čas, keď som
vedela, ţe je čas dať sa do sluţby „naplno“. Nasledoval
rozhovor so staršovstvom, rozhovor doma :) a prípravy. Od 1.
mája som začala vo Vítkovciach pracovať na plný úväzok –
pomáhať so vzdelávaním, praktickými vecami, aj s porozumením Boţieho Slova.
Uvedomujem si, ţe nie som dobrý človek, ale veľmi si
prajem, aby Pán Jeţiš napĺňal a ovládal celé moje srdce,
odstraňoval z môjho ţivota to, čo Mu tam prekáţa, aby som tu
mohla ţiť Jemu k sláve a ľuďom k poţehnaniu. Budem vďačná
za kaţdú modlitbu za mňa, za moju prácu a za ľudí, ktorým
slúţim.
Boba H.
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Mládežnícka konferencia

Konferencia sa konala 30.4 aţ 2.5. Z CBKE sa konferencie
zúčastnilo 6 ľudí.
Vo štvrtok sme vyštartovali a docestovali sme do zboru v
Hermanovciach.
Téma SPOLU bola rozdelená na 3 pohľady :
1. Pohľad hore (na Boha)
2. Pohľad medzi nás
3. Pohľad von
1. V centre mládeţe má byť Boh a hľadanie jeho vôle.
Jeţiš musí byť centrum všetkého, čo robíme aj v našom súkromnom ţivote.
2. Náš ţivot nesmie byť individualistický, je dôleţité vidieť
ľudí a ich potreby, problémy a starosti.
Mali by sme byť k sebe viac otvorení, viacej dôverovať a zaujímať sa jeden o druhého.
3. Mládeţ má byť tímom spolubojovníkov.
Ľudia by mali vidieť Jeţiša Krista v našom konaní a ţivotoch.
To, čo hovoríme, by sme mali aj ţiť, pretoţe ľudia nás neustále
sledujú.
Kaţdý, kto patrí do Kristovej rodiny, by mal zobrať tehlu do
ruky a podieľať sa na budovaní.
Filip Kušnír

Zborové listy 6 / 2015

7

Program pre malú besiedku na jún
Upozornenie pre rodičov – poslednú júnovú nedeľu bude
besiedka na rodinnom výlete v Kysaku.
TÉMA: JEŢIŠ MI POMÁHA POSLÚCHAŤ
verš: „Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je
spravedlivé..“ (Efežanom 6,1)
1. lekcia:
Jeţiš poslúchal mamku a otecka (Jeţišovo detstvo)
2. lekcia:
Boha mám poslúchať v kaţdom čase I. (Mládenci v ohni)
3. lekcia:
Boha mám poslúchať v kaţdom čase II. (Daniel v jame
levovej)
4. lekcia:
Opakovanie; rozlúčenie pred prázdninami
Pouţívame materiál od Ráchel Bícovej a kol.: Jeţiš je môj Pán

DÁVAJ POZOR
1. /: Dávaj pozor, malé oko, čo vidíš, :/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera.
Dávaj pozor, malé oko, čo vidíš.
2.
3.
4.
5.
6.
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/:
/:
/:
/:
/:

Dávaj pozor, malé ucho, čo čuješ, :/ ....
Dávaj pozor, malý jazyk, čo vravíš, :/ ....
Dávaj pozor, malá ruka, čo robíš, :/ ....
Dávaj pozor, malá noha, kam ideš, :/ ....
Oko, ucho, jazyk, ruka, noha, hľaď ! :/ ....
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Staršovstvo informuje
.


Voľby staršovstva sa uskutočnia na členskej schôdzi 7.6.
od 15:00. Na tejto schôdzi budú aj informácie z výročnej
konferencie CB.



26.-28.6. sa uskutoční zborový výlet do Kysaku. Nedeľné
zhromaţdenie 28.6. sa preto uskutoční v Kysaku,
v Košiciach nebude. Ak by niekto potreboval v nedeľu
dopravu, nech sa obráti na bratov starších.

INZERO
• Darujeme starší televízor Philips vo veľmi dobrom stave na
chalupu či chatu.- Žežulovci
• Ponúkam zadarmo knihy o umení: 4 diely Dejiny umenia od
M. V. Alpatova, 10 dielov Dejiny umenia z vydavateľstva Odeon
a niekoľko kníh o umení z vydavateľstva Pallas.- M. Bielik
• Predám piano PETROF z 80-tych rokov minulého storočia. Je
vo veľmi dobrom stave. Má len drobnú estetickú vadu, odlupnté
dva
kúsky
dyhy
o
rozmeroch
10
x
10
mm.
Cena: zistite si, za koľko VYKUPUJÚ obchodníci takéto piana,
túto cenu ešte zníţime o dve stovky. - Peter Višnyi, telefón
055 6745190
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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: kaţdú nedeľu v priebehu hlavného zhromaţdenia

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 kaţdodenného 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 jún 2015
3.6.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

7.6.

Ne

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

10.6.

St

14.6.

Ne

17.6.

St

21.6.

Ne

24.6.

St

28.6.

Ne

1.7.

St

5.7.

Ne

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast
18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (br. Miroslav Bielik)
16:00 Dorast
18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie v Kysaku – Škola
v prírode (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast
18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie + Večera Pánova
(kaz. Rastislav Betina)
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.06.2015
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Ţeţula
Jazyková korektúra: M. Bielik
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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