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Zbor CB v Košiciach

Ročník 18
Február 2017

Z obsahu:
Vlastniť a byť slobodný!
Aliančný modlitebný týždeň 2017

Slovo na tento mesiac

Vlastniť a byť slobodný!
Bratia a sestry, píšem tento príspevok pod vplyvom udalosti,
ktorá sa nám nevysvetliteľne (zatiaľ) stala v nedeľu ráno 15. januára:
prišli sme o hmotné stavby na našej záhrade v cene asi 60 tisíc eur.
Pre nás ohromná suma! Boli to materiálne veci, na ktorých budovaní
a skrášľovaní sme sa podieľali z našich poctivo zarobených peňazí.
Mnohí, ktorí videli naše dielo, si mysleli, akí sme bohatí. Nikdy sme
neboli a nie sme. Iba sme sa zamerali na vylepšenie prostredia, v
ktorom sme chceli preţívať starobu.
Mnohým preblysla mysľou predstava, ţe sme boli týmto poţiarom
a zničením stavieb potrestaní. Moţno preto, ţe sme sa príliš upínali na
toto hmotné vlastníctvo a ţe nám vytláčalo Pána Boha z prvej pozície
nášho ţivota. Môţem kaţdému povedať: nebolo to tak, pretoţe som
sa za tento vzťah k našej záhrade a k všetkému, s čím bola spojená,
neustále modlil, aby sme sa nestali závislí na hmote.
Udalosti posledných dní upreli môj pohľad na miesto z 1K 7,2931. Pavol tam píše o zvláštnych skutočnostiach a niečo zvláštne nám
radí: "Ženatí nech sú, akoby nemali manželku! Plačúci, akoby
neplakali. Radujúci sa, akoby sa neradovali. Kupujúci, akoby
nič nemali. A tí, čo užívajú sveta, akoby ho neužívali!"
Veľmi vzácne rady. Zasluhujúce si zápas po celý náš ţivot.
Ako ľahko skĺzneme k predstave, ţe naše manţelky sú naším
vlastníctvom a nie naším darom od Pána, aby sme reprezentovali
vzťah Hlavy k Telu: Kristus miloval Cirkev a vydal seba samého za ňu!
Plačeme? Aj ja som zaplakal, keď som videl to zhorenisko
namiesto stavieb, ktoré boli dielom môjho umu a predstavy. Ale
neplakal som s výčitkou. Plakal som s poďakovaním, ţe sme mali
príleţitosť tvoriť a byť uţívateľmi tejto krásy.
Ako sa radujeme? Ak pri našej radosti nie je prítomná radosť zo
spasenia, potom všetko ostatné naše radovanie je vyprázdnené!
Máme nejaké vlastníctvo - kaţdý. Ako sa naň dívame? Ako na
niečo, čo nutne zabezpečuje náš ţivot a uspokojuje naše materiálne
potreby? Alebo nás naše vlastníctvo pohltilo a iba chceme
zhromaţďovať tu v tomto svete, a nie poklady v nebi?
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Slovo uţívať si svet vo mne vyvoláva veľmi zvláštnu predstavu. Viem
však jedno: od uţívania je len malý krok k zneuţívaniu. Vyuţívam
svet tak, ţe si uvedomujem jeho pominuteľnosť a moju v ňom? Je to
úplne iné uţívanie, akoby som bol iba súčasťou tohto pominuteľného
sveta a nie občanom nebies.
To je moje vyznanie.
M. Bielik

Tohoročný aliančný modlitebný týţdeň predchádzali naliehavé
oznamy br.Ivana o potrebe účasti na tomto podujatí. Po rokoch
spoločného stretávania, ako by nás bolo vţdy o niečo menej. Áno aj
toho roku sme tam nestretli všetkých, pred tým pravidelných
účastníkov, ktorí by isto radi prišli, ale vek, slabosť uţ nedovolí. Zima
bola v tie dni tuhá, avšak potešiteľná bola účasť mladších generácií, aj
z nášho zboru.
Vţdy sa teším slovami jednej staršej piesne, kde sa spieva "milovaní rodičia, keď nám odídete, nevyhasne viery lúč vašou smrťou
v svete".
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Téma: Prítomnosť Pána Jeţiša Krista v tomto svete (meste), je
veľmi aktuálna, pretoţe záujem ľudí sa stále viac sústreďuje na
politické a ekonomické otázky, a náboţenstvo akoby po rokoch
slobody uţ nebolo dosť aktuálne a potrebné pri riešení kaţdodenných
otáznikov ţivota.
Celým týţdňom sa tiahla myšlienka: Jedine Kristus - Jedine Biblia
- Jedine milosť - Jedine viera. Utkvela nám v pamäti hlavne myšlienka
milosti skrze Krista, milosti, ktorú, ak sme ju prijali, máme tieţ
prinášať aj svetu okolo nás. Záverečná pieseň piatkového stretnutia
nám napovedá, ako danú tému ţiť - "Tvárou v tvár s Jeţišom, tvárou
v tvár Ho blízko mať."
Pripomínali sme si tieţ problémy, s ktorými sa borí súčasný svet a
toto bolo vkladané do modlitieb.
Nedá mi, aby som k tomu nepripojila príbeh indického a
tibetského misionára Sadhu Sundara Singha, ktorý opisuje svoje
skúsenosti z návštevy Európy v 20-tych rokoch minulého storočia, tak
veľmi podobné dnešnému svetu.
Sundar Singh bol uţ na začiatku minulého storočia sklamaný
návštevou Európy.
"...Myslel som si predtým, ţe v kresťanských
krajinách sú všetci ozajstnými kresťanmi, no videl som iba niekoľko
ozajstných kresťanov. Začal som porovnávať obyvateľov pohanských
a kresťanských krajín. Prví sú pohania, ktorí zboţňujú modly rukami
urobené; v takzvaných kresťanských krajinách objavil som ešte horší
druh pohanstva: ľudia zboţňujú samých seba. Mnohí idú do divadla
miesto toho, aby sa modlili a čítali slovo Boţie; milujú opojné nápoje
a iné hriechy. ... Predtým som si myslel: "aký som nešťastný, ţe
som sa narodil v pohanskej krajine a akí sú šťastní tí, ktorí od
detinstva poznajú Krista!" Ale keď som prešiel kresťanské krajiny,
zmenil som svoje náhľady; "teraz velebím Boha, ţe som sa narodil v
pohanskej krajine, lebo tak som bol nespokojný a hľadal som Boha,
dokiaľ obyvatelia tých kresťanských myslia si, ţe uţ všetko našli a
nemusia viac nič hľadať".
Iba pre vysvetlenie - táto citácia je prepísaná presne z knihy S.S.
Singha, v slovenčine, v akej to bolo v tom čase napísané. Je to stará
knižka. Prípadnú úpravu prenecháme na Teba...
Havrili
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Program Aliančného modlitebného týždňa 2017
Martin Luther a téma modlitebného týţdňa
31. októbra 2017 sa oslavuje 500.výročie začiatku reformácie, za
ktorý povaţujú mnohé evanjelické cirkvi udalosť, kedy boli na bránu
Wittenbergského kostola pribité tézy Martina Luthera. A pre nemecky
hovoriace Evanjelické aliancie vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku to
bol dostatočný dôvod k tomu, aby sa modlitebný týţdeň 2017 venoval centrálnej téme reformácie.
Preto sa témy modlitebného týţdňa koncentrujú na Lutherove
štyri hlavné body, vyznačujúce sa slovom “jedine” (latinsky sola alebo
solus):





Jedine
Jedine
Jedine
Jedine

Kristus
Biblia (sväté Písmo)
milosť
viera

Tieto štyri centrálne body popisujú stručne a precízne, o čo ide v
kresťanskej viere. Štyrikrát opakujúce sa slovo JEDINE nám pred oči
stavia jedinečný charakter spasenia skrze Jeţiša Krista. Preto sme
modlitebnému týţdňu dali názov JEDINEČNÉ. Pritom tieto štyri „sola“
spájajú všetky vetvy reformácie a do centra stavajú nie nejakú osobu
alebo cirkev, ale hlavné biblicko-teologické body. Pomáhajú nám ţiť
jednotu rozmanitých prejavov viery tým, ţe sa spolu sústreďujeme na
biblickú podstatu. A presne to bolo a je túţbou Evanjelickej aliancie.
Témy modlitebného týţdňa sledujú zrkadlovo-symetrickú štruktúru začínajúc i končiac Kristom. Prvé štyri témy sú nasmerované viac
dovnútra na jednotlivca a zbor príp. cirkev:





Jedine
Jedine
Jedine
Jedine

Kristus je jedinou cestou
Biblia je naším základom
milosť je našou šancou
viera je našou odpoveďou na Božiu ponuku

A témy 4-8 rozvíjajú pôsobenie štyroch predošlých smerom von,
k svetu:




Jedine viera – Božie pozvanie pre svet
Jedine milosť – Božie srdce pre svet
Jedine Bibllia je Božím hlasom vo svete
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Jedine Kristus je nádejou pre svet

Navrhujeme takto postupovať a primerane stanoviť hlavné body
pre jednotlivé dni. Ale nie je to povinnosť. Vieme, ţe nie všetky
aliančné skupiny sa stretnú k modlitbám 8 dní a tieţ miestne danosti
niekedy vyţadujú zvoliť iné hlavné body. Preto sú samozrejme moţné
rôzne tematické kombinácie. Majte v tom slobodu. Tých, čo modlitebný týţdeň budú pripravovať a tieţ modlitebníkov, ktorí sa na ňom zúčastnia, pozývame ku kreativite.
Axel Nehlsen, farár, Berlin
vedúci modlitebnej pracovnej skupiny

Prijímanie do staršovstva brata Jara Homišima.

6

Zborové listy 2 / 2017

Staršovstvo informuje
.

•

Zborový deň sa nemôţe konať 5.3. vzhľadom k výletu rodín.
Rozhodnutie o jeho presunu bolo odloţené na február.

•

Staršovstvo sa rozhodlo nechať urobiť revíziu vzduchotechniky
vzhľadom k slabému výkonu pri mrazoch.

•

Bola urobená analýza ohrevu vody v malom byte. Naďalej sa
ako najvýhodnejšie riešenie ukazuje plynový ohrievač. Staršovstvo schválilo zaradenie jeho nákupu do nového rozpočtu.

•

Staršovstvo zvaţovalo moţnosti pomoci rodine br. M. B. po poţiari záhradnej chatky. V súčasnej situácii treba počkať na došetrenie udalosti a ohodnotenie škody poisťovňou.

•

Br. kazateľ sa 13.-14.2. zúčastní na pastorálnej konferencii
slovenskej časti CB v Poprade.

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: 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
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 február 2017
Zmena programu vyhradená.

5.2.

Ne

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

8.2.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

12.2.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

15.2.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

19.2.

Ne

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

22.2.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

26.2.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

1.3.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

5.3.

Ne

10:00

Zhromaždenie
Večera Pánova

(kaz.

Rastislav

Betina)

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 27.2.2017
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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