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Ročník 16
September 2015

Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Hnev a veriaci človek
Vďaka za toto krásne ráno,
vďaka za každý nový deň ...
Cesta okolo sveta
Vlažní kresťania

Slovo na tento mesiac

Hnev a veriaci človek
Pýtam sa celkom otvorene: vieme sa hnevať? Ak sme však
tento neduh v našom živote neriešili, potom je viac ako isté, že
sme otrokmi ničivého hnevu. Ako sme sa dostali do tejto
polohy? Jedine tak, že sme hnev v sebe potláčali, nestíšili sme
sa pred jeho prejavom v krátkej modlitbe pred Pánom a nedali
sme veci v sebe a okolo seba do poriadku.
Pavol radí veriacim v Efeze: Hnevajte sa! Nehrešte!
Nenechajte slnko zapadnúť nad vaším hnevom! (Ef 4,26).
Ak Pavol súhlasí s prejavom nášho hnevu, potom preto, lebo
vie, čo sa deje, ak ho človek neprejaví, ak ho v sebe dusí, čím
ho neničí, ale posúva ho do hlbších sfér svojho vedomia i
podvedomia. Raz nastane chvíľa, keď sa takýto človek prejaví
výbuchom zlosti a agresivitou voči svojmu okoliu.
Nehrešte! Hnev nesmie byť ventilovaný výbuchom zlosti a
ani nás nesmie motivovať škodiť iným a sebe. Náš hlavný
problém totiž nie je veľký hnev, ale náš malý hnev.
Neznepokojujú, nehnevajú nás skutočnosti, ktoré by nás mali
hnevať. Prispôsobujeme sa tomuto svetu a prijímame jeho
hriešny spôsob. Nehnevá nás to, ani to, že sme si osvojili niečo,
čo s Pánovým charakterom nemá nič spoločné. Je možné
prejaviť veľký hnev veľkou silou a pritom si zachovať tak
vnútornú rovnováhu ako aj pokoj. Pokánie treba činiť nad
hriechom, ktorý neovládame, nie však z hnevu nad hriechom.
Nech slnko nezapadá nad naším hnevom! Veriaci si vysvetľujú
tento Pavlov pokyn ako nutnosť riešiť každý hnev zahorúca. Má
to svoje opodstatnenie. Ak dovolíme udomácniť sa hnevu z
nepriateľstva v nás, naše rodiny a zbory budú trpieť. Možno
budú zničené. Hnev je naozaj ako vred, ktorý treba rozrezať,
vyčistiť, aby sa rana mohla zahojiť.
Ako postupovať? Ak som Božím dieťaťom, potom ma vedie
Duch Svätý. Ak si osvojíme skutočnosť jeho vedenia, ak ju
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budeme prežívať, potom sa naučíme svoj hnev regulovať bez
napätia, ktoré vzniká vždy, keď chceme plne ovládať svoju vôľu
i konanie - a podmaniť si ich. Mali by sme byť podmanení
Duchu Svätému.
M. Bielik

Vďaka za toto krásne ráno,
vďaka za každý nový deň ...
Moji rodičia (i starí rodičia) sa po druhej svetovej vojne
v rámci repatriácie presídlili z Maďarska na Slovensko. Moja
sestra sa narodila ešte v Budapešti, ale brat a o mnoho rokov
neskôr aj ja sme sa stali už rodenými Košičanmi. Zažila som
kresťanské
rodinné
zázemie
s každodenným
čítaním
z kalendára s komentárom k textu z Biblie, s mamou sme sa
každý večer spolu modlili a v nedeľu sme celá rodina
navštevovali zhromaždenia na Jesenského ulici, spoločné
s bratmi a sestrami od baptistov. Niekoľko nedieľ v roku sme
cestovali do zboru v Prešove, kde boli rodičia členmi (v tom
čase sa pri zbore v Prešove ešte len tvorila „stanica Košice“).
Moji rodičia pôvodne pred vojnou v Maďarsku patrili
k metodistom, tí však na Slovensku vlastné zbory nemali,
a teda všetci presídlenci z okolia Nyíregyházy, väčšinou usadení
v Leviciach a okolí, sa neskôr prihlásili k Cirkvi bratskej na
Slovensku. Naši však mali známych aj medzi evanjelikmi, lebo
mnohí povojnoví presídlenci z iných oblastí boli evanjelici
augsburského vyznania, a aj jedna z maminých sestier bola
v Maďarsku vydatá za evanjelického farára. Niekoľko rokov som
dokonca chodila každú nedeľu do dvoch besiedok po sebe:
v čase zhromaždenia na Jesenského do besiedky k evanjelikom,
kde som mala aj kamošku – susedku, a odtiaľ som kráčala už
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bez kamošky na besiedku na Jesenského, keď sa skončilo
nedeľné zhromaždenie u baptistov. A keďže mojim rodičom sa
vyučovanie v detskej besiedke nezdalo dostatočným, všetci
súrodenci sme postupne absolvovali aj dvojročnú prípravu
s konfirmáciou u košických
evanjelikov. Táto vzájomná
otvorenosť protestantských cirkví v Košiciach bola zrejmá aj
v ďalších rokoch – v rámci mládeže sa pravidelné týždňové
stretnutia i mnohé iné akcie konali spoločne.
Na Jesenského som zažila aj baptistickú evanjelizáciu, pri
ktorej som pochopila, že aj ja potrebujem osobne pozvať Pána
Ježiša do svojho srdca, pretože môj dovtedajší kresťanský život
by bez toho zostal len zdanlivým. Keď máte veriacich rodičov,
ktorí sa snažia všetko robiť správne, snažia sa ísť cestou podľa
Biblie, je ľahké skĺznuť do pocitu istoty, ktorý dáva zvyk
a forma tohto spôsobu života. A žiaden rodič by ma nebol
presvedčil, že sa mýlim, veď všetci dospievajúci vedia všetko
lepšie ako ich rodičia ... Našťastie, ja som mala „veľkého
brata“, v ktorého názory som verila bez akejkoľvek
pochybnosti. No a ak môj veľký brat Ivan, ktorý mal často
veľmi neortodoxné názory i počiny, bol úplne presvedčený
o nevyhnutnosti osobného prežitia obrátenia, a teda aj
o správnosti odovzdania môjho života do rúk Pána, tak som
o tejto ceste už vôbec nepochybovala. A dodnes som môjmu
bratovi vďačná za to, že mi bol vzorom a podporou pri mojom
rozhodnutí.
A odvtedy prešlo mnoho rokov. Niečo som po rodičoch aj
tak zdedila: po otcovi záľubu v starých veciach a knihách, po
mame potešenie z výtvarného umenia. A mám také šťastie, že
celý život sa v zamestnaní – mnoho rokov na pamiatkovom
úrade, medzitým aj zopár rokov v múzeu - stretávam s týmito
dvoma záujmami. Nie je to práca pre dynamicky aktívneho
človeka, ktorý má rád častú zmenu a pokrok v každej forme.
A človek v tejto profesii ani nemusí byť nejako zvlášť
komunikatívny – čo mi vyhovuje, pretože mi nie je vlastná
ľahkosť nadväzovania rozhovorov, nerada sa ľudí vypytujem,
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a ani nemám rada, keď sa vypytujú mňa. Dlhé roky som mala
pocit neschopnosti popri mnohých bratoch a sestrách, ktorí pri
rôznych príležitostiach evanjelizovali: oslovovali cudzích ľudí,
podnecovali záujem a pozývali ich do spoločenstva veriacich
ľudí. Mne to nejako nešlo. Už som sa však upokojila – pochopila
som, že som zrejme introvert. Nie je to výhovorka, je to skôr
pochopenie, že Pán nás stvoril rôznych a s rôznymi darmi,
a teda sa snažím s tými mojimi narábať, ako viem. A verte,
z času na čas príde od cudzieho človeka otázka, odkiaľ čerpám
silu či vytrvalosť – a vtedy je príležitosť na moju odpoveď.
Mala som možnosť zúčastniť sa aj na niektorých stavbách
našich zborov v minulosti: v Bardejove na Stöcklovej som
s levickým dorastom kedysi čistila vybúrané tehly od starej
malty, aby sa mohli znova použiť, v Leviciach som počas stavby
rysovala presklenené steny – no a tuto na Kováčskej sa mi
podarilo pri čistení suti vykĺbiť koleno ... – ale aj mazať nátierku
na chlebíky a variť čaj ostatným brigádnikom. Po ukončení
prestavby zborového domu už roky pomáham v nedeľnej
besiedke väčších detí. Priznám sa, že to necítim ako povolanie,
ale ako možnosť prispieť do práce v zbore. Veľmi dobre si
pamätám na besiedky z môjho detstva – naučili ma tam mnoho
vecí, a nielen biblické príbehy. A teda ak som ja veľa dostala,
môžem
využiť
príležitosť
odovzdať
to
ďalej.
Vôbec
nepochybujem o tom, že ovocie našej práce s deťmi raz príde,
aj keď to nemusím vidieť ja na vlastné oči. Teším sa, že máme
v zbore toľko bábätiek, ktoré o pár rokov pribudnú do besiedky
...
A keby som mala nájsť slovo, čo by vyjadrovalo môj vzťah
k Bohu, tak je to najmä vďačnosť – za život, za zdravie, za
rozum, za blízkych, za zbor, za prácu, za všetko čo mám.
Uvedomujem si, čo mi Pán dennodenne dáva, a že popri
všetkých mojich nedostatkoch do mňa vidí a má ma rád – a ja
som za to vďačná.
Tina Markušová
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Cesta okolo sveta
Toto leto sme sa rozhodli zobrať ľudí z Vítkoviec na cestu
okolo sveta! Neboli však za tým bohatí sponzori, ale skupinka
ochotných mládežníkov, ktorí nás previedli po piatich
krajinách.
Japonsko nám predstavila
krásna gejša, a nechýbali ani
sumovia! V Amerike sme prežili
(a to doslova - veď vidíte, že
všetci sme sa vrátili celí :)
zajatie Indiánmi. Žena z Nigeru
nám porozprávala o ťažkom
živote v krajine, ktorá je
druhou najchudobnejšou na
svete. Priemerne tam človek
musí prežiť z 1 Eura na deň!
(No a potom aby človek
neutekal
do
Európy
za
vyhliadkou lepšieho života!) Na
Fidži sme bojovali o vodu pre
Rihannu (ona vraj rada pije
vodu z Fidži :). A cestu sme
skončili v Indii, kde aj kravy
potrebujú
svoj
občiansky
preukaz!
No nespoznávali sme iba krajiny a život v nich, ale
zoznámili sme sa aj s ľuďmi, ktorí boli vyslobodení z moci
temna a našli nový život v Pánovi Ježišovi. Okrem toho sme sa
tiež hrali :), a vyrábali rôzne ručné práce.
Potešilo ma, že sa medzi nami ukázalo veľa nových tvárí,
od najmenších až po tých najstarších. Sme vďační za ochotných
pomocníkov, za Vaše modlitby a hlavne za to, že Pán Boh nás
chránil a dával všetko potrebné.
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Samozrejme, táborom to nikdy nekončí! Modlime sa za to,
aby počuté slovo (nie len počas tábora, ale aj počas
pravidelných aktivít v roku) padalo do pripravených sŕdc, a aby
prinášalo nový život, pre ktorý nás Pán Ježiš vykúpil za drahú
cenu.
Boba
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Vlažní kresťania
1. Navštevujú viac-menej pravidelne zhromaždenia.
2. Dávajú peniaze na charitu, cirkev, kým sa to netýka ich
životnej úrovne. Nemajú problém byť štedrí, ak majú nejaké
peniaze navyše.
3. V prípade konfliktu si zvolia to, čo je populárne, nie to čo je
biblicky správne. Chcú zapadnúť do spoločenstva v zbore i
mimo neho. Viac im záleží na tom, čo si ľudia o nich myslia, než
na tom, ako ich vidí v ich srdci Boh.
4. Nechcú byť oslobodení od svojich hriechov. Chcú byť
oslobodení iba od trestu za hriechy. V podstate neveria, že
nový život, ktorý im ponúka Ježiš Kristus, je lepší ako ten ich
starý život v hriechu.
5. Dojímajú ich príbehy ľudí, ktorí robia radikálne veci pre
Ježiša Krista, ale oni sami ich nekonajú. Predpokladajú, že
niečo také je pre extrémnych veriacich, nie pre bežných
veriacich.
6. Nazývajú radikálne to, čo Ježiš Kristus očakával od všetkých
svojich nasledovníkov.
7. Len veľmi málo hovoria o svojej viere s inými ľuďmi. Nechcú
byť odmietnutí a rovnako nechcú, aby sa ľudia cítili nepríjemne,
keď budú hovoriť o intímnych veciach, ako je viera.
8. Porovnávajú sa so svetom. Uspokojuje ich, že nie sú až takí
horliví pre Ježiša Krista, ale na druhej strane sú stále lepší ako
všetci zločinci, ktorí ich obklopujú.
9. Tvrdia, že milujú Ježiša Krista a on je časťou ich života.
Venujú mu časť svojho času, časť svojich peňazí, časť svojich
myšlienok... Nedovolia však, aby sa stal Pánom ich celého
života.
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10. Milujú Boha, ale nie celým srdcom. Uisťujú svoje okolie, že
sa o to pokúšajú, ale že obyčajný človek nie je schopný úplnej
oddanosti. Také niečo je pre kazateľov, misionárov a radikálov.
11. Milujú iných ľudí, ale nevynakladajú úsilie milovať ich tak
veľmi, ako milujú samých seba. Svoju pozornosť sústreďujú na
tých, ktorí ich akceptujú, sú s nimi nejako spriaznení.
Očakávajú, že tí, ktorých milujú, budú milovať aj ich.
12. Slúžia Bohu a iným ľuďom, ale to, ako ďaleko zájdu, má
nimi určené hranice.
13. Rozmýšľajú o živote na zemi ďaleko viac ako o živote vo
večnosti. Ich zoznam úloh sa sústreďuje na to, ako zvládnuť
povinnosti, možno zorganizovať dovolenku.
14. Sú vďační za svoj luxus a pohodlie a len zriedkakedy
uvažujú o tom, čo by mohli z toho dať aj tým, ktorí niečo
potrebujú.
15. Urobia čokoľvek, aby sa vyhli náporu výčitiek svedomia.
Chcú robiť iba minimum, aby vytvorili obraz dobrých a
statočných ľudí.
16. Snažia sa vyhýbať riziku, sú otrokmi kontroly. Upriamení
na bezpečný spôsob života im bráni obetovať sa a riskovať čosi
pre Boha.
17. Cítia sa v bezpečí, pretože chodia do kostola, sú pokrstení,
pochádzajú z kresťanskej rodiny, žijú v krajine s kresťanskou
tradíciou.
18. Nežijú z viery. Svoje životy si budujú tak, že viera v nich
nie je nevyhnutná.
19. Určite nadávajú a pijú menej ako priemer v spoločnosti.
Inak sa veľmi neodlišujú od bežného neveriaceho človeka.
(Výber z knihy Bláznivá láska od Francisa Chana, s.52-62, skrátené)

Zapísal M. Bielik
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Staršovstvo informuje
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Bolo zvolené nové staršovstvo: D. Klein, V. Komarik, O. Straka
a I. Žežula. Za podpredsedu bol zvolený br. I. Žežula, za hospodára O. Straka.



Svadobná pobožnosť ses. Ľ. Strakovej a jej snúbenca sa uskutočnila v našom zbore 22.8. Vzhľadom k plánovanej dovolenke
br. Betinu bol sobášiacim br. P. Halža.



Spoločenstvo zboru Cirkvi československej husitskej oznámilo,
že už nebude k svojim bohoslužbám využívať priestory nášho
zborového domu. Spoločenstvo sa stretáva v prenajatej fare.



Staršovstvo ďakuje členom i priateľom zboru za mimoriadnu
obetavosť pri zbierke na podporu Ukrajiny.



V lete sa uskutočnila posledná etapa zateplenia budovy – výmena okien v zadnej časti prvého poschodia a vstupných dverí
z balkóna do bytu kazateľa. Uskutočnila sa tiež oprava ženského WC a vchodovej brány. Staré drevené okná a dvere sa staršovstvo rozhodlo darovať do Vítkoviec.
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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 mesiace september 2015
6.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova (br.Komarik, br.Bielik)

13.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (br. Miroslav Bielik)

16.9.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

20.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

23.9.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

27.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

30.9.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

4.10.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova (br.Klein, br.Straka)
16:00 Stretnutie pracovníkov zboru
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 27.09.2015
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula
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Web: http://www.cbke.sk
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