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Slovo na tento mesiac

Teraz je nám spasenie bližšie (R 13,11)
Každým jedným dňom, nielen prelomom rokov, je nám
konečné spasenie bližšie, ako bolo pred rokom, ešte včera.
Čo Pavol myslí spasením? To, ktoré sme dostali pri
znovuzrodení v zapečatení Duchom Svätým? To, na ktorom máme
stále "pracovať s bázňou a s chvením"? (Fp 2, 12n) Nie. Nemyslí
ani na začiatok nášho uverenia v znovuzrodení, ani na procesuálnu
stránku nášho života spasenia. Myslí a tlmočí nám konečný stav. A
upozorňuje naň preto, lebo sa k nám pribúdajúcimi rokmi nielen
približuje, ale je vlastne stále tu. Pán si môže po svoju Cirkev prísť
do oblakov kedykoľvek. Mŕtvi - veriaci v neho - vstanú a my živí,
ktorí sa toho dožijeme, nezomrieme, ale budeme razom
premenení, aby sme ako jeho Telo boli vytrhnutí k nemu do
oblakov a už navždy s ním zostali. Aby sa Hlava spojila so svojím
Telom. (1Te 4, 15-17)
To je udalosť, ktorá z hľadiska spásy je svetu veriacich
najbližšia, môže sa stať kedykoľvek. A tá druhá súvisí s našou
smrťou tu v tejto časnosti. Môžeme odísť kedykoľvek a tak sa
dostať do konečného stavu spasenia. Pavol hovorí o tejto možnosti
ako o niečom, čo by si sám želal, aby sa už stalo. Aby zomrel a bol
už s Pánom. (Fp 1,23)
Otázkou je, ako my, ja osobne, vnímam tento zlomový
moment v mojom živote. Je pre mňa radostným očakávaním, lebo
žijem svoj život pod vedením Ducha Božieho a v bdelosti ako i v
očakávaní Pánovho príchodu? Alebo usilujem o opak: chcel by
som, aj keď viem, že nad tým nemám žiadnu moc, Pánov príchod,
stretnutie s ním nejako oddialiť, nejako pozdržať, aby ešte
neprišiel, aby nepreťal niť môjho života, lebo: ešte som nestihol
to a ono, ešte som nedokončil svoj plán, nezrealizoval si som môj
sen...
Starnúci Pavol vyznal: "Bojoval som dobrý boj. Beh som
dokončil. Zachoval som vieru. Teraz je pre mňa pripravený veniec
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spravodlivosti, ktorý mi Pán dá v onen deň... a nielen mne, ale aj
všetkým, ktorí milujú jeho príchod." (2Tm 7-8)
M. Bielik

MOJE POĎAKOVANIE PÁNOVI
Keď sa obzriem späť na to, čo sa udialo v mojom živote za
posledný rok a pol, cítim, že by som sa mal o to s vami podeliť a aj
takto vyjadriť Pánovi svoju nesmiernu vďaku.
Väčšina z vás vie, že v lete 2015 som utrpel ťažký,
mnohopočetný úraz. Na priechode pre chodcov, takmer na pravé
poludnie, ma zrazilo auto. Najnebezpečnejším zranením bolo
zranenie hlavy, ktoré vzniklo pri páde z auta na kraj cesty. Doktori
sa najviac obávali krvácania do mozgu. Začalo sa dovtedy
najťažšie obdobie môjho života. Ťažkosti sa paradoxne zhoršili po
návrate domov z nemocnice. Nemohol som v noci spávať, nakoľko
som v hlave pociťoval úporné hučanie. To neprestávalo ani počas
dní, ktoré sa mi vliekli ako týždne. Často som plakal. Hrozil mi
kolaps z vyčerpania, prípadne epileptický záchvat, a tak som
skončil na antidepresívach a liekoch na spanie. Úplne som sa
dokázal stotožniť so slovami žalmistu, ktorý vyznal: „Znášam len
súženie a žiaľ.“ (Ž 116:3)

Svoje prvé áno som Ježišovi povedal, keď som bol ešte na
gymnáziu, a tak som sa Ho prirodzene začal pýtať, prečo sa to
stalo. A modlil som sa, aby ma uzdravil. Vtedy som si to ešte
neuvedomoval, ale On začal pomaly odpovedať na moje otázky a
modlitby. Nie tak, ako by som si to želal ja, ale svojím jedinečným
spôsobom – ktorý je nakoniec vždy tým najlepším – zvnútra
navonok. V tej dobe mi pomáhalo veľa ľudí. Zoznam by bol
pomerne dlhý, nechcem však vynechať najmä dve. Svoju
manželku Mirku, ktorej veľmi vďačím tak za praktickú pomoc
(obliekanie, obúvanie, sprchovanie a kopec bežných činností, ktoré
som nejaký čas nevedel robiť sám), ako aj za nespočetné a
trpezlivé modlitby, zvlášť za tie uprostred noci. A svoju mamku,
ktorá ma obetavo sprevádzala pri návštevách u lekárov a
procedúrach, toľko sa za mňa modlila a bola tou najväčšou oporou
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i cez telefón. Chcem sa na tomto mieste srdečne poďakovať aj
bratom a sestrám z nášho zboru, ktorí sa vytrvalo modlili a
podporovali nás aj materiálnym spôsobom.
Vidím to tak, že On ma práve cez túto nehodu obrazne rozdrvil
na prášok a hodil do pece s vysokou teplotou, aby ma prečistil od
rôznych nečistôt a nánosov a otvoril mi oči. To malo za následok
o.i. aj zmenu vo vzťahu k manželke. Naše manželstvo sa asi 2
mesiace po úraze dostalo do krízy. Obrátili sme sa na Pána Boha s
prosbou, aby ho udržal a previedol nás cez túto ťažkú skúšku.
Dnes môžem s radosťou vyznať, že On to urobil! On nielen udržal,
ale aj posilnil naše manželstvo.
Dnes, rok a pol od nehody, sa nachádzam v takom zdravotnom
stave, ktorý nemôžem nazvať inak než zázrak. A ešte aj po takom
čase vnímam pomalé, ale isté zlepšovanie. Ak by som mal ísť po
Božích stopách a vybrať jednu vec za rok 2015, za ktorú som Mu
najviac vďačný, bola by to táto: ako ma celý rok postupne
uzdravoval z následkov úrazu.
Som presvedčený, že keď ma Pán zachoval v tejto časnosti,
má so mnou ešte plány. Verím, že ako ma bude viesť, postupne a
včas mi ukáže, ktoré sú to. Chcem byť „naladený na frekvenciu“
Jeho Ducha, aby som ich rozpoznával a s Jeho pomocou sa mohli v
mojom živote napĺňať.
Počas najťažších chvíľ mi veľmi pomáhalo čítanie žalmov. Na
záver tohto môjho svedectva by som rád vybral zopár veršov zo
40. žalmu, ktoré priliehavo vystihujú, čím a ako som prechádzal, a
tiež moju túžbu do budúcnosti:
„Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul
moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a
blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Veľa
divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s
nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a
vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať. Vtedy som
povedal: Hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že
mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj...“ (Ž
40:2.3.6.8.9)

Marcel Kuzma
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Stretnutie seniorov východoslovenských zborov
(Sobota 10.12. 2016)
Počas úvodného privítania sme dostali otázku. „Tak a teraz
nech zdvihnú ruky, z ktorých zborov sme sa dnes zišli. Zbor...
Košice“. Zdvihla sa jedna ruka. „No tak aspoň jeden,“ zaznela
poznámka. Priznám sa, aj som sa zahanbil. Ale zrejme tam
seniorov ani nemajú. Mňa prihlásila rodina z Prešova.
Účasť bola pomerne bohatá. Táto veková kategória má už
najmä zdravotné problémy. Je milé sa opäť po rokoch stretnúť
s bratmi a sestrami, s ktorými ma spájali rovnaké alebo podobné
životné cesty. Je príjemné pohovoriť, či zaspomínať na udalosti,
ktoré boli. Je užitočné dozvedieť sa o osobných ťažkostiach pri
rozhovoroch a môcť odpovedať na mnohé otázky.
Ale
predovšetkým si pripomenúť aj tých, ktorí nás už do večnosti
predišli.
Témou tohto stretnutia bolo Odovzdanie štafety nasledujúcej
generácii.
Zamyslením sa nad slovom zo Svätého Písma
starozákonných mužov a žien - ich odkaz ako pochodeň viery
odovzdávali ďalej. Mojžiš, Jakob, proroci Samuel, ale najmä Eliáš
a Elizeus. Na príklade týchto odkazov sme mohli počuť svedectvo,
ako sa odovzdáva štafeta viery ďalšej generácii. Príhovor viedol
mladý brat Lorinc, ktorého som doteraz nepoznal, a ktorý sa aj vo
svojom osobnom svedectve podelil o svojom osobnom hľadaní
miesta medzi Božím ľudom.
Následná otázka bola, ako štafetu ďalšej generácii odovzdávať.
Niekoľko konkrétnych spomienok od bratov a sestier na tomto
stretnutí
bolo na svojich rodičov a starých rodičov. Životné
podmienky, v ktorých žili – vojny, prenasledovanie, dosvedčovali
svojimi životmi pravosť viery v Boha za každých okolností.
Napriek rôznym zlyhaniam mali čo odovzdať a čo odkázať.
Pripomínam ešte na záverečný príhovor br. kazateľa Halžu,
ktorý uviedol, či vôbec mladá generácia v našich zboroch má
záujem, či je zvedavá pozrieť sa do histórie, či sa dopytuje po tom
rozhodujúcom a podstatnom. Či sa pýta, ako má niesť posolstvo
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viery ďalej. Lebo ako je všeobecne známe, potom sa už niet koho
pýtať, niet od koho sa dozvedieť. A tak vznikajú iba rôzne
domnienky, skreslené informácie a pod. Dnešná generácia má
dostať pravdivú, neskreslenú, overenú informáciu o živote a ceste
predchodcov a nie okopírovanú a často vtláčanú cestu.
Ako to robiť? Generácia staršia a mladšia sa má zbližovať a nie
separovať do rôznych skupín a podskupín. Alebo napríklad, že
mladšia generácia si má pozývať k sebe starších a nie naopak.
S osobným potešením som odchádzal domov a aj týmto
spôsobom som si dovolil s čitateľmi Zborových listov sa podeliť.
Ľudovít Straka

SLUŽBA V DRUŽSTEVNEJ
Služba v Družstevnej pre mňa začala v januári 2016, kedy
sme po prvýkrát v tejto obci navštívili jednu rómsku rodinu v
osade. Hosťami boli br. Pierre, br. Jeff a ja, hostiteľmi vtedy
nedávno obrátení brat Janko a sestra Vlasta. Po úvodnom
zoznámení a slove, ktorým poslúžil br. Pierre, som bol vyzvaný,
aby som vydal svedectvo o mojom obrátení a o tom, čím som
aktuálne prechádzal.
Túto návštevu predchádzalo iné stretnutie, na ktorom Jeffovi a
mne Pierre opísal, v akej situácii sa táto rodina nachádza, v čom
by bolo potrebné pokračovať. Po porade s kompetentnými a
modlitbách sa Jeff rozhodol túto službu biblického vyučovania od
Pierra prevziať a mňa oslovil, či by som chcel slúžiť ako jeho
tlmočník. S vďačnosťou voči Pánovi, že smiem využiť svoje
jazykové znalosti na budovanie Jeho kráľovstva, som s radosťou
prijal túto ponuku.
A tak sa odvtedy s br. Jankom, s. Vlastou a ich rodinou viacmenej pravidelne stretávame raz do týždňa. Na stretnutí nechýba
vyučovanie z Božieho slova, momentálne preberáme Evanjelium
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podľa Jána, spoločné modlitby a vzájomné zdieľanie o všedných
veciach, ale aj problémoch, ktoré sa dotýkajú priamo brata alebo
sestry, prípadne niekoho z ich rodiny. Pomerne často sa k
počúvaniu a rozprávaniu k nám pridajú aj ich príbuzní, tak dospelí
ako i deti. Osobne ma veľmi teší, keď tam uvidím novú tvár s
úprimným záujmom dozvedieť sa niečo o tom, kto je Boh, aký je a
čo robí.
S br. Jeffom sa nám zakaždým dostane srdečného privítania,
neraz i pohostenia. V tejto práci vidím obrovský zmysel, nakoľko je
zreteľné, ako sa ľudia menia po stretnutí s Pánom Ježišom.
Prvotným cieľom je budovanie brata a sestry, ich duchovný rast a
pravidelné povzbudzovanie, aby verne nasledovali Toho, ktorému
odovzdali svoj život. A to druhé, aby sa neskôr mohli v tomto
ohľade stať živým príkladom i druhým, najmä vlastným
príbuzným, slúžiť im a viesť aj ich ku Kristovi.
Mojou túžbou je, aby táto služba priniesla bohaté ovocie,
mnoho ďalších zmenených životov vďaka jedinečnému Božiemu
dotyku, aby napokon v tejto obci došlo k veľkému prebudeniu.
Marcel Kuzma
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Prečítali sme za vás
Tessa Afsharová
Rubínová žatva
Dej sa odohráva v 16. roku
panovania
kráľa
Artaxerxa
v Perzii. Mladé židovské dievča Sára sa vďaka svojej šikovnosti
stane
pisárkou
perzskej
kráľovnej.
Súhrou
zvláštnych
okolností sa nechcene vydá sa
perzského
aristokrata
Dária,
ktorého
sotva
pozná.
V manželstve
je
nešťastná,
opustená a nemilovaná. Tu začína
hľadať útechu a prijatie u svojho
bratranca
Nehemiáša
(kráľov
pohárnik)
a Boha
svojich
predkov, v ktorého lásku už ako dieťa prestala veriť. Počas
Dáriovej neprítomnosti sa Sára zoznámi s jeho služobníctvom
a zistí, aký je v skutočnosti. V jej srdci sa začne k nemu rodiť
láska. Krátko po svadbe jej manžel odchádza, po jeho
opätovnom príchode nájde „novú“ Sáru. Po každej stránke.
Jeho city k nej sa začínajú meniť, najmä po tom, čo sa jej život
ocitne v ohrození.
Podarí sa Sáre získať lásku svojho manžela? Podarí sa jej
obnoviť dôveru v Boha a prijať jeho odpustenie?
Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete po
prečítaní tejto knihy. Mňa oslovila a zaujala zmesou napätia
a romantiky hneď od prvej strany a určite sa k nej ešte niekedy
vrátim. Vrelo odporúčam.
Miroslava Kuzmová
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DUCHOM ZMOCNENÁ CIRKEV
Raz v noci pred niekoľkými rokmi udrel na jedno americké
mesto vietor o sile uragánu. Ráno vyšli ľudia zo svojich
domovov a úkrytov, aby zistili, aké škody napáchal. Silu búrky
rýchlo pochopil jeden vyšetrovateľ, ktorý urobil úžasný objav. V
jednom
telefónnom
stĺpe
našiel
uviaznutú
krehkú,
umelohmotnú slamku na pitie. Samozrejme, že za normálnych
okolností by krehká slamka nikdy neprenikla telefónnym
stĺpom. Obrovská sila vetra vtĺkla slamku do dreva ako klinec.
Ako veriaci ľudia žijúci v bezbožnom svete niekedy rozmýšľame,
či ho môžeme vôbec nejako ovplyvniť. Rozmýšľame, či
dokážeme účinne preniknúť do našej cynickej kultúry s dobrou
správou, ktorú nám Boh dal, aby sme ju hlásali. Odpoveď leží v
zdroji našej sily.
Ak sa budeme spoliehať na svoju vlastnú silu a metódy,
nedokážeme toho veľa ovplyvniť. Ak sa necháme poháňať
Božou neobmedzenou mocou, staneme sa tým, čím bola tá
slamka v uragáne – nič nás nemôže zastaviť! Dokážeme svoje
okolie ovplyvniť dramatickým spôsobom.
Vskutku, to chce Ježiš od cirkvi – súdržného tela veriacich
kresťanov – aby robila. Ako od ranej cirkvi v Knihe Skutkov, aj
od nás chce, aby sme mali hlboký vplyv na našu kultúru, aby
sme úplne zmenili náš svet pre Krista (pozri Sk 17:6). Je to
možné – ak to urobíme podľa Božích predstáv a v Božej moci.
(výňatok z článku „What Is The Church“ zo stránky harvest.org,
autor: Greg Laurie)
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Staršovstvo informuje:
.

•

Staršovstvo schválilo predbežné termíny konania Zborového dňa: 5.3., 28.5., 15.10., 31.12.

•

Staršovstvo sa dohodlo na rozposlaní ideového návrhu
rozpočtu členom zboru na pripomienkovanie už v januári.
Číselný návrh by išiel až v druhom kole.

•

Staršovstvo schválilo zakúpenie 10 ks Poriadku CB pre
potreby zboru.

•

Staršovstvo schválilo preplatenie mimoriadneho príspevku pre Ekumenické spoločenstvo mesta Košíc v sume 50
€.

•

Staršovstvo za prítomnosti br. Ľ. Straku rozoberalo príčiny havárie a možnosti rekonštrukcie ohrievača v malom
byte. Zároveň stanovilo opatrenia na zlepšenie prevencie
podobných udalostí.

Detský vianočný večierok
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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
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 január 2017
1.1.

Ne

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

4.1.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

8.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

9.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.

Po
Ut
St
St
Pi

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

15.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

18.1.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

22.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
15:00 Stretnutie rodín

25.1.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

29.1.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

1.2.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

5.2.

Ne

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

Aliančný
Aliančný
Aliančný
Aliančný
Aliančný

modlitebný
modlitebný
modlitebný
modlitebný
modlitebný

týždeň
týždeň
týždeň
týždeň
týždeň

–
–
–
–
–

ECAV
CB
BJB
AC
RKC

Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 22.1.2017
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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