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Ročník 17
Január 2016

Zbor CB v Košiciach
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Silvestrovské spoločenstvo
Ježiš - Ježiško

Slovo na tento mesiac

Časový predel
Ako hodnotíme uplynulý rok? Na čo všetko si
spomenieme na Silvestra? Určite tam nebudú chýbať
drahé dovolenky, prelomové udalosti, ako sú svadby,
pohreby, prijatia na školy, kúpy auta či bytu...
Priznám sa, aj ja som sa takto obzeral na uplynulý
rok - roky. Položil som si však otázku: aký je rozdiel
medzi mojím bilancovaním a bilancovaním všetkých
neveriacich ľudí? Odpoveď je jednoznačná: žiadny.
Aké by teda malo byť bilancovanie veriaceho človeka?
Môže byť rôzne. V konfrontácii, či som prinášal ovocie
hodné pokánia, ovocie Ducha Svätého. Či môj život
zaznamenal duchovný pohyb dopredu - rast. Ak mi na
duchovnom raste záleží, čo by bolo treba urobiť, aby som
nestál na jednom mieste, prípadne aby som sa netočil
stále dokola? Chcel by som prinášať veľa ovocia, stále za
to prosím, ale efekt je pramalý. Niekde je chyba, ktorú
som zatiaľ neobjavil.
Pán Ježiš hovorí: "Kto zostáva vo mne a ja v ňom,
priníša veľa ovocia." (J 15, 5n) Ešte stále som sa
nedozvedel, ako môžem prinášať viac - veľa ovocia. Prečo
som neplodný.
Nespýtal som sa na prelome rokov, koľko ratolestí
som si nechal zo seba odrezať. Chápem, o čo ide: o
bolestné zasahovanie, odnímanie toho, čo mám rád, ale
čo nikomu, a ani mne neprospieva, lebo tie ratolesti
nemajú na sebe nijaké ovocie. Alegória viniča mi pomáha
pochopiť môj stav. Vinič rodí strapce, kým jeho ratolesti
zostávajú neporušené. Nie sú však pasívne. Pomaly, bez
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nášho spozorovania rastú, strapce sa vypĺňajú šťavou. Tá
prúdi z hlavy a koreňa - z Ježiša Krista. Ak nie som
poslušný, preruším toto prúdenie, ovocie nemôže rásť a
ani dozrieť. Navyše strácam radosť zo spasenia a pokoj
Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský, lebo spočíva
v odpustení mojich previnení - v pokání.
Otázka na prelome rokov: zostával som, Pane,
v tebe? Nechal som si odrezať tie výhonky, ktoré mne
prinášali potešenie, ale nevytvárali skutočnú radosť?
Vyzerám ako kmeň viniča, do ktorého zasahuje
vinohradník svojím nožom? Alebo divo rastiem, mám veľa
listov, a nijaké ovocie?
M. Bielik

Aké evanjelium?
"Tam, kde sa zvestuje evanjelium v jeho plnosti a v
moci Ducha Svätého, zbory veriacich sa nielen udržia, ale
sa budú aj rozrastať. Tam, kde sa evanjelium všelijako
zastiera a rozmieľa, chýba pravá moc a sila, modlitebný
život zhasína a zo všetkého sa stáva iba formálna
záležitosť a fikcia. A to ma veľmi zarmucuje."
To sú slová Chalesa Spurgeona z roku 1887. O sto
rokov vyšla kniha s názvom: Iná doba si žiada iné
posolstvo. Jej autor už nesúhlasí s tým, že kázne z
19.storočia by mali byť vhodné pre dnešnú dobu. Hovorí,
že každá doba potrebuje iné posolstvo.
S týmto tvrdením nesúhlasí iný Američan Douglas D.
Webster, ktorý vo svojej kririke cirkevného marketingu
hovorí okrem iného aj toto: "Biblické kázanie bolo v
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minulosti celkom zamerané na Boha. Odhaľovalo hriech a
motivovalo zmenu života. Dnešné kázanie sa sústreďuje
predovšetkým na človeka a jeho potreby a snaží sa skôr
pobaviť ako usvedčiť."
Moderná cirkev sa zaoberá skôr ľudskými citovými
potrebami ako duchovnými nedostatkami. Kazatelia už
dnes nekážu o tom, čo Boh vyžaduje od človeka. Z Boha
sa robí služobníček, ktorý uspokojí každú ľudskú potrebu.
Vynecháva sa fakt, že každá ľudská potreba je uspokojená
v Ježišovi Kristovi. On má však celkom jedinečné
požiadavky na človeka. Požiadavky, o ktorých sa nekáže,
pretože sú príliš náročné a ľudia o nich ani nechcú počuť.
Skutočnosť je taká, že nikto nemôže praktizovať
moderné spôsoby cirkevného a evanjelizačného marketingu a ostať pritom verný Písmu. Kazatelia, ktorí sa
snažia popularizovať evanjelium, nemôžu zvestovať celú
pravdu. Evanjelium nemôže byť obetované požiadavkám
doby, pretože evanjelium je len jedno a to pravé
evanjelium je nadčasové. Akékoľvek iné "evanjelium" je
bezmocné s človekom niečo urobiť, o to menej dať mu
večný život.
Ak sa obzrieme na prvotnú cirkev, potom zistíme, že
sa plne sústredila na evanjelium. Nikomu ani nenapadlo,
že by bolo treba povzbudiť návštevnosť zhromaždenia
diskusiami o politike, kultúre alebo podnikaní. Či
usporiadaní nejakých kresťanských zábav.
Pavol uctieval Boha tým, že zvestoval evanjelium. Pre
neho bolo šírenie evanjelia povinnosťou i výsadou
zároveň.
Ako je to s nami? Aký postoj zaujímame k evanjeliu? Aké miesto má v našich životoch? Je pre nás už
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nezaujímavé, staré, nehodiace sa do tejto modernej
doby? Alebo je pre nás jeho slovo chlebom života, aby sa
sýtil v nás ten nový - Duchom Božím stvorený človek?
Z časopisu Zápas o dušu, október 2000, vybral a skrátil
M. Bielik

Narodeninová párty

V piatok 11.12.2015 prebehla v zbore narodeninová
párty. Viete, kto mal narodeniny? Naši besiedkári? Brat
kazateľ? NIE! NIE! Narodeniny mal Pán Ježiš! Áno, slávili
sme narodenie nášho Spasiteľa. Pripomenuli sme si, že
sme dostali od Pána Boha úžasný dar. Ako malé dieťa
prišiel Ježiš na svet, vzdal sa moci a slávy, prišiel zaplatiť
za náš hriech. Párty oslávila Jeho narodenie a bolo všetko,
čo patrí k oslave, mali sme príhovor, hry, torty,
balóniky.... Tešíme sa na budúci rok.
H.Ž.
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Silvestrovské spoločenstvo
Na Silvestra sa uskutočnilo v našom zbore opäť
tradičné silvestrovské stretnutie. Naplánované bolo ako
čisto neformálne, ale skutočnosť sa napokon troška líšila.
Asi sme už príliš zvyknutí, že po príchode do
zhromaždenia si treba sadnúť a byť ticho  Takže sa
začalo tak trocha „zhromkovo“ v laviciach piesňami, po
ktorých brat kazateľ vyzval ľudí ku svedectvám, čo im
minulý rok dal alebo vzal. Po svedectvách bol dobre
využitý čas na spoločné modlitby. Nasledovala prezentácia
fotografií z rôznych akcií minulého roka, a potom už sme
sa presunuli do suterénu na výbornú kapustnicu (varili V.
Komarik a D. Klincková) a koláče. Času na rozhovory
i jedla bolo naozaj dosť, takže sme sa rozchádzali iba
veľmi pomaly. Kto prišiel, neľutoval.

I.Ž.
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Ježiš - Ježiško
"Všetci sa už tešia na Ježiška!"
Nespočetne veľakrát som počul túto reklamu v televízii
pred Vianocami za jeden jediný deň. Nedalo sa tomu
vyhnúť, keďže reklamy vstupujú do živého vysielania,
prerušia ho náhle a nestačíte sa ani spamätať, a už je to
pred vašimi očami, počujete to vašimi ušami.
Ako to vnímate? Vianoce so všetkým tým besnením
nákupov, predbiehania sa v ponukách, akciách - a zároveň v zneužívaní a v zneucťovaní mena Ježiš!
V duchu som sa pýtal: ak je toto meno samotným
Bohom-Otcom určené ako jediné, v ktorom môžu byť
ľudia spasení, nie je potom satanovou snahou, aby bolo
nejako zdeformované, aby sa v tomto mene už nikto
nechystal skláňať svoje kolená už tu a teraz pred Bohom,
lebo raz ich sklonia všetci, ale aby bolo iba súčasťou
všetkého toho materiálneho, slúžiaceho na odklon človeka
od podstaty jeho spasenia?
Svet, ktorý nás obklopuje, v ktorom žijeme, do
ktorého opakovane vstupujeme, lebo sme jeho súčasťou,
nezmeníme tým, že by sme zlikvidovali televíziu, všetky
médiá, reklamy... To tu bude a bude iba bujnieť. Čo však
treba urobiť, je povedať našim deťom, o čom je meno
Ježiš. Vytvárať v nich vzťah k tomuto menu s úctou a
bázňou, nie pohadzovať ho sem-tam v zdeformovanej
podobe.
Mlčia cirkvi, mlčia ich čelní predstavitelia, mlčíme ako
jednotlivci. Akoby sme boli proti tomuto šialenstvu okolo
nás bezmocní. To však vôbec nie je pravda. Ide o to, aké
miesto má meno Ježiš v živote nás - cirkevných zborov,
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ich predstaviteľov, nás rodičov pred našimi deťmi a
mládežou. Ak budú vnímať, že sa v tomto mene naozaj
skláňame pred Bohom-Otcom s úctou, potom bude viac
ako pravdepodobné, že aj naše deti poznajú pravý obsah
moci v mene, ktoré je pre každého človeka očisteného od
jeho hriechov, zmiereného s Bohom vzácne a drahé.
Miroslav Bielik

Vianočná slávnosť detí 20.12.2015
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Blahoželáme oslávencom
12. januára – Oľga Lišková sa dožije 85 rokov života
Prajeme pevné zdravie a Božie požehnanie. !
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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 január 2016
3.1.

Ne

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

10.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

Aliančný
11.1.
12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
17.1.

modlitebný týždeň 2016
Po
18:00 bohoslužba u ECAV
Ut
18:00 bohoslužba u CB
St
18:00 bohoslužba u BJB
Št
18:00 bohoslužba u AC
Pi
18:00 bohoslužba u RKC
Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

24.1.

Št

10:00 Zhromaždenie (br. Miroslav Bielik)

27.1.

Št

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

31.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

3.2.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

7.2.

Ne

10:00 Zhromaždenie (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 24.1.2016
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula
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Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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