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Mŕtvy počujú hlas Syna Božieho-a vstanú!.
SPOKOJNOSŤ
Náš Pán prišiel, aby slúžil
Prečítali sme za vás

Slovo na tento mesiac

Mŕtvi počujú hlas Syna Božieho - a vstanú!
Takto sa vyjadril Pán Ježiš v J 5, 25. Znamená to, že
citlivosť ucha nijakého mŕtveho nepoklesla pod hladinu
počuteľnosti hlasu Božieho Syna. Videli sme to aj pri
vzkriesení Lazára. Pán Ježiš zavolal mŕtveho po mene –
a on vyšiel!
Nemyslím, že máme nejaký problém ako veriaci
vyznať i uznať, že to takto bude "pri vzkriesení mŕtvych v
posledný deň". (J 11,24n) Je tu však aj iná rovina
počúvania hlasu Božieho Syna - tá naša. Súčasná.
Zaznieva k nám ako k živým, hoci sme boli, alebo stále
ešte sme, "mŕtvi vo vinách a hriechoch". (Ef 2,1n) Ako
sme si nastavili naše ucho? My totiž skutočne máme
možnosť regulovať jeho nastaviteľnosť pri počúvaní
Božieho
slova.
Niektorí
si
dokonca
chodia
do
zhromaždenia
podriemať,
možno
aj
pospať.
Iní
automaticky vypnú svoje načúvacie zariadenie, akonáhle k
nim hlas Božieho Syna začne znieť. Všetci my: živí - mŕtvi
počujeme jednu vážnu výzvu: "Prebuď sa ty, kto spíš,
vstaň z mŕtvych, a zaskvie sa ti Kristus!" (Ef 5, 14n)
Nikto nevyšiel zo stavu vlastnej duchovnej smrti bez
zavolania zo strany Božieho Syna. Vždy, keď zaznieva
jeho hlas a dostáva sa až do nášho ucha, musí sa stať
"zázrak počutia". Taký istý, ako keď ho malý Samuel počul
a na radu Éliho povedal: "Hovor, Pane, tvoj sluha
počúva!" Takto vyjadril stav svojho srdca. Ak je tvoje
srdce plné teba samého, starosti o tento časný život,
potom máš v sebe zabudovanú silnú rušičku, ktorá
nezachytí to jemné Božie prihováranie sa ti, keď Božie
slovo čítaš alebo počúvaš jeho výklad. Samuelovo srdce
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bolo pripravené počuť, preto počul, čo hovorí Pán. A čo
počul? Slovo súdu! Toto slovo vždy predchádza aj dnes
slovo milosti - a tá vždy prichádza cez dvere pokánia.
Brat a sestra, ako počúvaš Božie slovo? Ako sa k nemu
staviaš, keď sa toto slovo aj pre teba stáva mečom Ducha
Svätého a chce preniknúť do teba čo najhlbšie? Dovolíš
mu to, aby ti dalo poznať tvoj stav duchovnej smrti a
aby ťa v zapätí aj oživilo? Aby si už teraz a tu prešiel zo
stavu smrti do stavu života?
M. Bielik
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SPOKOJNOSŤ
Je zaujímavé čítať, ako Dávid, bojujúci kráľ Izraela, píše tieto slová, ktoré nájdeme v Žalme 131.
Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú
hrdé; nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné. Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo
mne moja duša.
„Nasýtené dieťa“ je tu metaforou duchovnej zrelosti.
Na jednej strane sme dieťaťom pri matkinom prsníku, čo
je obraz úplnej bezmocnosti. Sme úplne závislí na Bohu.
Bez neho nemôžeme nič urobiť. Na druhej strane sme nasýteným dieťaťom, čo je obraz spokojnosti. Nenasýtené
deti plačú v matkinom náručí, až kým od matky niečo nedostanú – jej mlieko. Až potom sa utíšia. Ale nasýtené
dieťa je spokojné už tým, že má matku ako takú, že vníma jej samotnú prítomnosť.
Na tomto mieste máme živo a výstižne vykreslené to,
čo sa Jób naučil vďaka všetkým svojim skúškam. Musíme
Boha milovať preto, kým on sám je, nielen preto, čo nám
dáva. Toto je podstata, ktorou sa podľa Jonathana Edwardsa „opravdivá milosť“ odlišuje od „skúseností démonov“,
ktorí zastávajú názory zdravého učenia a trasú sa pred
Bohom (Jk 2:19). Skutočná milosť v srdci nás vedie k tomu, aby sme videli „krásu a príťažlivosť Božích vecí v nich
samých“ (z rovnomennej kázne 25. zväzku Edwardového
diela podľa edície Yale). Uspokojili sme sa s Bohom samotným. Dokonca aj jeho nadprirodzená svätosť sa s radosťou vníma ako nádherná a veľkolepá, ktorá plní srdce
rozjímaním, hoci z nej určite nič nezískame!
4
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Ak sme naozaj dovolili, aby milosť zmenila naše srdce,
potom je nám v konečnom dôsledku jedno, či sa život odvíja podľa našich predstáv. Záleží len na tom, či máme
jeho. Radosť z uznania, bohatstva a moci sa nedajú porovnať s uznaním, bohatstvom a mocou, ktoré súvisia s
večnosťou a ktoré máme v ňom. „Nasýtené dieťa“ nie je
niekto, kto to pozná len vo všeobecnosti, ale niekto, u koho sa pravdy evanjelia usadili v duši ako duchovne chápané skutočnosti. Tým sa duša vnútorne utíši a začne prežívať hlbokú spokojnosť a vyrovnanosť. Navonok sa to prejaví pokorou, ochotnou vôľou učiť sa od druhých a tiež
ochotou veriť Bohu. Veriaci človek si uvedomuje, že Božie
konanie je často nevyspytateľné nie preto, že my sme
múdri a on pochabý, ale preto, že Boh je pre nás príliš
„veľký“ a „predivný“.
Kresťan by nikdy nemal mať voči Bohu takýto postoj:
„Čo si pre mňa v poslednom čase urobil?“ O Žalme 131 sa
Spurgeon vyjadril, že je „jedným z najkratších žalmov,
ktoré prečítal, ale aj jedným z tých, ktoré sa učil najdlhšie.“
autor: Timothy Keller, preklad: Marcel Kuzma
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Náš Pán prišiel, aby slúžil!
Máme aj my túto jeho vlastnosť?
Nie, nechcem teraz písať druhé duchovné slovo. To ste si
prečítali na začiatku časopisu. Chcem sa s vami podeliť o
tom, ako veľmi by som chcel, aby časopis, ktorý máme,
ktorý udržujeme mnohokrát len s veľkým úsilím pri živote,
aby plnil prepájaciu funkciu medzi nami. Počúvam ohlasy
naň. Občas pozitívne, občas nelichotivé, kritické. Za oba
typy som vďačný. Vždy však zostane vo mne len jedno:
prijímam iba konštruktívnu kritiku. Teda tú, ktorá nielen
upozorní na nedostatky, ale ktorá chce zlepšenie. Vylepšenie
toho, aký obsah má mať každý mesiac náš časopis.
Ak sme rodina Božích detí, potom chceme o sebe čo
najviac vedieť. Iste, počujem aj opačné názory, ktoré mi
radia: Radšej nechci vedieť. Mám pocit, že ide o
nedorozumenie. Ak chceme o sebe vedieť viac, potom nie
preto, aby sme niečo niekomu závideli, nepriali, tešili sa z
jeho neúspechu, bolesti či prehry. Chceme o sebe vedieť viac
iba z jedného rodinného dôvodu: aby sme sa mohli s
ostatnými členmi rodiny tešiť, ak prežívajú úspech, tešia sa
zdraviu a darí sa im. A na druhej strane, aby sme mohli
plakať s plačúcimi, vyjadriť súcit, prebrať na seba bremená
iných, ktorí ich ťažko nesú, v tejto našej duchovnej rodine.
Jednoducho modliť sa jeden za druhého.
Ako sa však môžeme tešiť alebo súcitiť s niekým, o kom
nič nevieme? Tak to nebude fungovať. Máme rozbehnutú
úspešnú prácu s menšími i väčšími deťmi. Nič sa tam
nedeje, čo by stálo za zverejnenie nejakého záberu alebo
myšlienky, ktorá by oslovila aj iných? Schádzajú sa rodiny čo sa tam deje? Nikto nič o tom nevie. Ani jeden ohlas za
celý rok. Teraz nemyslím na nejaké správy o činnosti, ale na
osobný postoj jednotlivca zo stretnutia. Oslovenie, ako sa
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prejavilo v nasledovaní Pána Ježiša, v praktickom živote.
Stretávajú sa sestry. Ani odtiaľto nezaznieva nijaká ozvena.
Vytvárajme náš zborový časopis sami. A teraz nepoviem
len pre seba, hoci na prvom mieste smeruje k nám.
Nečakajme, že iba príde do našich rúk, alebo si ho
prečítame, čo iní pre nás pripravili, na počítači. Staňme sa
jeho tvorcami. Nebojte sa slabého pravopisu či nie
najvýstižnejšej štylizácie. Všetko upravíme tak, aby ste boli
spokojní vy ako autori aj vy ako adresáti. Slúžme si
navzájom tým, čím žijeme. Čo nás teší, aj čo nás trápi. Čo
nás oslovuje a čo ovplyvňuje náš každodenný život
nasledovania Pána Ježiša.
Čakáme na vaše podnetné príspevky.
Všetkých zdravím: Miroslav Bielik

Môže ísť o malé zlyhania v láske k ľuďom okolo nás,
o neschopnosť podeliť sa o náš životný ideál s druhými.
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Prečítali sme za vás
Minulý mesiac nás náš brat kazateľ Rastislav Betina
milo prekvapil vydaním knižky Príbeh lásky s podnadpisom
Kniha Rút. Ide o útlu knižočku, ktorá však svojím
obsahom ide dosť do hĺbky. Ako už podnadpis napovedá,
rozoberá v nej Knihu Rút, ktorá je podľa mňa jednou
z najkrajších kníh Biblie s mocným príbehom lásky. Keďže
som sa už v minulosti stretla s podobnou knižkou (z
vydavateľstva MSEJK), bola som zvedavá, čo nové, aké
nové pohľady mi prinesie táto. A veru som sa v nej
nesklamala.
V tejto knihe je krásne rozobratý príbeh Noémi, Rút
a príbeh vykúpenia Boazom, ktorý je predobrazom Pána
Ježiša Krista. Na tomto pozadí autor vyzdvihol čistú, ničím
nezakalenú lásku medzi Boazom a Rút, ktorá nám slúži
ako vzor pre partnerský vzťah medzi mužom a ženou.
Okrem toho mi v nej bol veľmi dobre a podrobne
vysvetlený princíp vykúpenia majetku v tej dobe, s čím
som sa doteraz ešte nestretla. A za to som Pánu Bohu
vďačná.
Romana Homišinová
8
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Bratislava - Kaplnka
Hermanovce nad Topľou
Kalinovo
Košice

Zbory Cirkvi Bratskej na Slovensku

8) Levice
9) Michalovce
10) Nitra
11) Prešov
12) Spišská Nová Ves
13) Stará Turá
14) Trenčín
15) Vranov nad Topľou
16) Žilina I. (Slovenský zbor)
17) Žilina II. (Kórejský zbor)

Staršovstvo informuje:
.
• Bolo zakúpené nové čerpadlo kondenzátu v kotolni,
keďže staré už doslúžilo.
• 12.11. sa uskutoční
v Bratislave.

Spoločná

konferencia

CB

• 26.11. sa uskutoční stretnutie východoslovenských
staršovstiev v Bardejove.
• Br. J. Havrila navrhol dočasne prepojiť ozvučenie
v sále na prenosné sluchátka pre nedoslýchavých,
čo ale vylučuje ich súbežné použitie na preklad. Definitívne riešenie, ktoré vyžaduje viac peňazí i času
na naplánovanie, by sa potom realizovalo na budúci
rok. Staršovstvo postup schválilo.
• Staršovstvo súhlasilo s navýšením odmeny pre ses.
D. Dirdovú za upratovanie o polovicu cestovných
nákladov vo výške 2 € na jednu cestu, nakoľko sestra prišla o možnosť bezplatného cestovania.
• Staršovstvo pripravilo návrh stretnutí na vianočné
a novoročné sviatky. Návrh by mal byť prerokovaný
na členskej schôdzi 27.11.
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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 17:00 hod. v modlitebni(od 21.septembra)
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:
SK76 0900 0000 0050 2302 2870 - zabezpečenie každodenného
chodu zboru
SK78 3100 0000 0043 5012 9742- pre investičnú
Výstavbu Bardejovská

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška, Marcel Kuzma
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 november 2016
6.11.

Ne

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

9.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

13.11.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

16.11.

St

20.11.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Pavol Halža)

23.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

27.11.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Členská schôdza

30.11.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

4.12.

Ne

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

17:00 Biblická hodina (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 27.11.2016
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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