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Zbor CB v Košiciach

Ročník 18
Maj 2017

Z obsahu:
Môžu tieto kosti ožiť?
Viac než podobenstvo

Slovo na tento mesiac

Môžu tieto kosti ožiť? (Ez 37,3)
Môže sa niekto dostať zo stavu smrti a večného
zahynutia do stavu života - večného života? Na to je
jediná odpoveď: My ľudia túto schopnosť nemáme, ale
Bohu nie je nič nemožné. On chce, "aby boli všetci
ľudia spasení a dospeli k poznaniu pravdy."
Možno sa nechávame uchlácholiť našepkávaním
vlastnej duše: Všetko bude dobré, ak budem trochu
zbožnejší a budem sa viac modliť či čítať si pravidelnejšie
Bibliu. Ono sa to nejako utrasie, nejako to pôjde. Nejako
na večnosti dopadnem. Pán Ježiš ti na takýto postoj k
sebe a k Bohu odpovedá: "Čo sa narodilo z tela, je
telo. (Iba to), čo sa narodilo z Ducha je duch!"
Zisťujeme, ako je oveľa ľahšie pre Boha niečo robiť,
ako mu plne dôverovať. Spoliehať naňho a nechať ho
konať v našom - mojom živote. Preto dnes tak veľa
kresťanov pracuje pre Boha, ale Božích spolupracovníkov,
ktorých zmieňuje Pavol, je žalostne málo. Nasledovníkov
Ježiša Krista je dnes neuveriteľne málo.
Naozaj verím, že aj dnes Boh koná také veľké a
prevratné dielo ako v minulosti? Aj v mojom malom
živote a prostredníctvom mojej maličkosti? Alebo mu
treba nejako dopomôcť? Nejako Boha povzbudiť, aby sa
zázračne a mocne prejavoval alebo aspoň raz prejavil?
Boh zjavuje prorokovi Ezechielovi, že otvorí ich hroby.
(37,12) Keď vám Boh naozaj chce ukázať, ako vyzerá
ľudská prirodzenosť, potom tak urobí vždy na vás - na
tebe osobne. Ak ti Duch Svätý dal poznať, čím si z Božej
milosti aspoň raz silno v živote, potom vieš, že Boh môže
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vykonať čokoľvek, čo si ani ľudsky nedokážeš predstaviť,
že sa stane! Boh nielen otvorí hroby iných, ale otvorí aj
ten tvoj hrob! A čo potom uvidíš na jeho dne? Že v tebe, v
tvojom tele, v tvojom telesnom zmýšľaní neprebýva nijaké
dobro.
Mať Boha iba ako predmet, pre ktorého pracujem,
nestačí. Boh nechce mať otrokov zo svojich detí. Starší
syn z podobenstva sa nachádzal v pozícii otroka voči
otcovi. Mladší, ten naničhodník, túžil po otcovej
prítomnosti, preto vyčnieva vysoko nad morálkou svojho
staršieho brata. Preto otec o ňom vydá takéto
svedectvo: "Bol mŕtvy, a ožil!"
Ožil si aj ty pre otcovskú lásku? Pre jeho náruč? Alebo
iba pracuješ a čakáš, ako budeš raz odmenený?
M. Bielik

Konferencia VSM: Nesleduj, ale nasleduj.
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Viac než podobenstvo
Pred necelým rokom a pol sme dostali do daru vo
vytlačenej podobe písomnú prácu brata M. Bielika pod
názvom Viac ako podobenstvo.
Na jej prečítanie som sa dostala až v posledných
dňoch, keďže na počiatku ma odradil odborný jazyk,
ktorým je písaná. No keď som ju s odstupom času znova
otvorila a začítala sa do nej viac, objavila som jej skryté
poklady, ktoré obsahuje a s ktorými sa s vami chcem
podeliť.
V jedenástich
kapitolách
rozoberá
aspekty
podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré zachytil
vo svojom evanjeliu Lukáš. Aspekty historické, ale najmä
kultúrno-tradičné, ktoré vládli v dobe, kedy na sa na
scéne izraelského národa pohyboval Pán Ježiš. Veľmi
dobre je tu opísané zmýšľanie Ježišových súčasníkov,
nazeranie Židov na Samaritánov, ako aj na Ježiša
samotného. Autor tejto práce vysvetľuje, prečo vlastne
Pán Ježiš podobenstvo rozpráva - ako reakciu na otázku
farizeja, ktorý ho ňou chcel v podstate pokúšať.
Hlbšie som si uvedomila, že zmýšľanie kňaza
a zákonníka, ktorí prešli pomimo zraneného z tohto
podobenstva bez pomoci, je často možné nájsť aj
v kruhoch nás – veriacich. Aj my máme mnohoraké
výhovorky, prečo sa nemôžeme nechať na našich
životných cestách zastaviť niekým, kto je v duchovnej
smrti a potrebuje pomoc, aby ho niekto z nej vyslobodil.
A veľakrát sú tie výhovorky
aj opodstatnené ako
v prípade tých dvoch.

4

Zborové listy 5 / 2017

Brat Bielik sa v tejto práci obracia na čitateľa
s apelom, aby prehodnotil svoje doterajšie prístupy
k ľuďom na základe záverečnej otázky Pána Ježiša
v tomto príbehu: Komu z tých troch bol blížnym ten, ktorý
padol do rúk lotrov.
Veľmi sa mi páčila myšlienka alebo skôr otázka, či „je
náš zbor priestorom, kde sa v ňom stane to, čo sa stalo so
zraneným Samaritánom? Či bude môcť prežiť na tomto
mieste (ten hriechom zranený) svoje doliečenie? Bude sa
môcť vrátiť do bežného života a k svojim drahým
(duchovne) úplne zdravý? Sú naše cirkvi liečebňami“
v tomto zmysle?
Ale aj po inej stránke bola táto práca pre mňa
prínosom. Zamýšľala som sa nad tým, ako klásť svoje telo
ako živú, svätú obeť na oltár Bohu. Ako opustiť zabehané
koľaje, v ktorých žili predstavitelia židovského národa,
a ktoré mám vychodené aj ja. Tie mi často bránia viac sa
vložiť do služby blížnym.
Ak vás niečo z toho zaujíma alebo zaujalo, iste brat
Bielik rád ponúkne túto prácu na prečítanie aj ďalším až
raz snáď vyjde aj knižne. Dovtedy si o ňu
môžete
požiadať autora a on vám ju rád pošle na vašu mailovú
adresu.
Romana Homišinová
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Staršovstvo informuje
• Staršovstvo Mozaiky informovalo, že br. M. Danel
prestal byť súčasťou ich tímu. Brat s manželkou sa
rozhodli stať sa súčasťou nášho zborového
spoločenstva.
• Bol oznámený termín riadnej vizitácie nášho zboru 20.22.10.17. Vizitátormi budú br. R. Neumann a P. Bomba.
• Staršovstvo za zaoberalo listom br. M. Bielika o návrhu
zmeny koncepcie Zborových listov. S návrhom v zásade
súhlasí, ale vyžaduje to ešte nejaké prípravné obdobie.
• Staršovstvo sa zaoberalo prípravou výmeny
prietokového ohrievača v malom byte.
• Tohtoročná výročná konferencia CB sa uskutoční v
Žiline 27.5. Delegátmi nášho zboru (okrem br. kazateľa)
boli zvolení br. J. Homišin a I. Žežula.
• Navrhovaný termín ďalšieho zborového dňa je 4.6.
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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 maj 2017
Zmena programu vyhradená.

4.5.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

7.5.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

10.5.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

14.5.

Ne

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

17.5.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

21.5.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

24.5.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

28.5.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

31.5.

St

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

4.6.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Zborový deň

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.5.2017
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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