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Slovo na tento mesiac

Dajte im vy jesť!
Dôležitosť tohto Pánovho želania a možno až rozkazu
pre učeníkov zachytávajú zhodne všetky synoptické
evanjelia: Mt 14,16, Mk 6,37 a L 9,13.
Vtedy šlo o zmenu koncepcie v podávaní duchovnej
potravy. Pán svoju činnosť medzi nimi čoskoro ukončí
a ľuďom bude treba ďalej dávať "tento chlieb z neba"(J
6,32). Vnútorný človek sa potrebuje nielen sýtiť každý
deň, ale sa aj v zmysle toho, čo prijíma, premieňať do
podoby toho, kto je zdrojom tejto jedinečnej potravy.
Možno zaznel tento povel z ľudského pohľadu v
nevhodný čas. Učeníci neboli na takúto službu ešte
pripravení. Stále čakali, že ich Majster im bude stále dávať
tento zázračne rozmnožený chlieb, na ktorom budú mať aj
oni svoju účasť v jeho konzumácii.
Pán presne vie, kedy nás má poveriť nejakou úlohou.
Možno nás jeho rozkaz zaskočí nepripravených, možno
sme na takúto činnosť nikdy ani nepomysleli... On sa však
nemýli ani v tom, čo prikazuje, ani komu to prikazuje
a ani kedy prikazuje.
Nastal čas výmeny aj na tomto mojom poste.
V podstate sa týmto duchovným slovom, ktoré som vám
poskytoval na stránkach Zborových listov niekoľko
posledných rokov, lúčim. Duchovnú potravu vám budú
poskytovať tí, ktorí ju poskytovať majú a poskytovať chcú:
naše vedenie zboru, naši starší. Ich činnosť v zbore
nespočíva iba v ekonomických, praktických či finančných
záležitostiach. Kedysi slúžili krátkym slovom pred hlavným
zhromaždením. Teraz budú slúžiť touto formou a ja pevne
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verím, že to bude služba požehnaná tak na strane ich ako
aj na strane našej.
Zborové listy prechádzajú zmenou koncepcie, na čo
sme už boli upozornení v niektorom ich čísle tohto roka.
Na ich vytváraní sa bude podieľať viac ľudí ako jeden
človek, ktorým som bol doteraz len ja. Prosím všetkých,
aby túto prácu našich starších podporili modlitbami, aby
sme skrze nich dostávali ten pravý duchovný pokrm
a nápoj aj touto cestou krátkych zastavení pri otváraní
našich Zborových listov.
Miroslav Bielik

MILUJTE TOHO, KTO ŽIJE VEDĽA VÁS
(Autor článku: Jon Bloom; Zdroj: desiringGod)
Milovať cirkev môže byť naozaj ťažké. Vie to každý
kresťan, ktorý je ním dlhú dobu.
Pozemská cirkev bola vždy rôznorodou skupinou ľudí.
Nikdy nebola ideálna. Nová zmluva ako kniha existuje
preto, lebo cirkevné zbory boli vždy, v odlišnej miere,
akousi zmesou – slávnou zmesou svätých ľudí, stále
znečistených zvyškom hriechu, na ktorých vplývajú
nedokonalé gény, inteligencia a telo, a na ktorých pôsobí
ich predchádzajúci život so skúsenosťami.
Táto rôznorodá zmes nám zblízka málokedy pripadá
ako slávna. Pripomína mnoho hriechov a veľa krvi, potu
a sĺz, ktoré sa investovali do zbytočností. Často pripomína
Zborové listy 7-8 / 2017

3

niečo, pred čím by sme radšej utiekli, než sa k tomu
pridali.
Ale tak to má byť. Lebo táto zmes podnecuje to jedno,
čo misiu cirkvi posúva dopredu viac než čokoľvek iné. A to
jedno je dôvod, pre ktorý nesmieme sebecky odísť
z cirkvi.
Cirkev, ktorú sme si nevybrali my
Úplne prví Ježišovi učeníci nemali príležitosť vybrať si
toho druhého. Vybral si ich Ježiš (Jn 15:16). Oni sa
jednoducho nečakane ocitli jeden vedľa druhého.
Ani hneď ďalšia generácia prvých kresťanov nemala
príležitosť si vyberať. Tiež sa nečakane ocitli jeden vedľa
druhého, ktorého by si sami pravdepodobne nevybrali:
palestínski a helenistickí Židia, Židia a pohania, vzdelaní
a nevzdelaní, otroci a otrokári, chudobní a príslušníci
aristokracie, bývalí zelóti a bývalí vyberači daní, bývalé
prostitútky a bývalí farizeji.
A Ježiš dal týmto prvým učeníkom, a všetkým po nich,
ťažko uskutočniteľný príkaz: milujte sa navzájom (Jn
15:17). Muselo byť veľmi ťažké poslúchnuť ho len ľudskou
silou, pretože táto láska mala na svete niesť svedectvo
o Ježišovi
(Jn
13:35)
a
podať
viditeľný
dôkaz
o neviditeľnom Bohu (1 Jn 4:12). Musela preukázať, že
„čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha“ (Lk 18:27).
A Ježiš dal svojim učeníkom veľmi ťažké prostredie,
v ktorom majú tento ťažko uskutočniteľný príkaz
realizovať: cirkev (Mt 16:18) – spoločenstvo rozdielnych,
hriechom poškvrnených, nedokonalých jedincov, ktorých
v minulosti
formovali
všelijaké
životné
okolnosti,
a v ktorom spolu žijú v láske, ktorá sa ťažko uskutočňuje.
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Potom dal Ježiš svojej cirkvi veľmi ťažké poslanie:
zvestovať evanjelium po celom svete, ktorý neustále
odmieta Boha a nenávidí Krista (Lk 21:17; Jn 15:18),
a zakladať ťažko založiteľné spoločenstvá uprostred
každého národa, v ktorých budú rozdielni, hriechom
poškvrnení a nedokonalí ľudia, ktorých v minulosti
formovali všelijaké životné okolnosti, napĺňať Ježišov
ťažko uskutočniteľný príkaz milovať sa navzájom (Mt
28:19-20).
Ťažko
uskutočniteľná
láska,
ťažko
založiteľné
spoločenstvo a ťažko uskutočniteľné poslanie: toto je plán
odsúdený na neúspech. Neexistuje spôsob, ako to bude
fungovať, pokiaľ nejestvuje nejaký Boh, ktorý ľudsky
nemožné veci mení na možné.
A pozrime sa, prešlo dvetisíc rokov. Ťažko
uskutočniteľné poslanie vytvorilo ťažko založiteľné
spoločenstvá, ktoré napĺňajú tento ťažko uskutočniteľný
príkaz takmer po celom svete. Lebo na všetky problémy
cirkvi, a je ich hromada, tu pôsobí niečo zázračné.
Zázračné, neustále zápasiace spoločenstvo
Ale cirkev zriedkakedy pôsobí zázračným dojmom.
„Cirkev“, ktorú najbezprostrednejšie zažívame, sa podobá
na menej než ideálny miestny zbor, do ktorého patríme,
zložený z obyčajných ľudí zápasiacich o dobré vzťahy,
ktorý sa snaží prísť na to, ako „sa správať v cirkvi“
uprostred sveta neustálych zmien, a zápasí o to, aby
konal svoju úlohu a napĺňal Veľké poverenie.
Neustály zápas nevyzerá
Je vyčerpávajúci,
spôsobuje
podráždenie.

ani nepôsobí zázračne.
frustráciu
a
občas

Zborové listy 7-8 / 2017

5

Neustály zápas nás môže viesť k tomu, že to chceme
vzdať.
Ale nesmieme to s cirkvou vzdať. Lebo sú to práve
neusporiadané veci – tie neobyčajne zložité a bolestivé
veci, ktoré nás môžu pripraviť o rozum – ktoré poskytujú
samotné
príležitosti
k
tomu,
aby
sa
ľudsky
nedosiahnuteľná Kristova láska posilňovala, a tak
zviditeľňovala existenciu neviditeľného Boha.
Podľa Novej zmluvy sa úspech cirkvi neodvíja od počtu
jej návštevníkov, od množstva dostupných finančných
prostriedkov, dokonalej prípravy a priebehu bohoslužieb,
či miery jej vplyvu na veci verejné. Jej úspech sa odvíja
od kvality jej lásky. Zbor, ktorý najefektívnejšie svedčí na
svete o Ježišovi, sa o lásku usiluje nasledovnými
spôsobmi:
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• Prejavujú si navzájom úctivosť (Rim 12:10),
• Prispievajú k plneniu potrieb druhých (Rim 12:13),
• Prejavujú si navzájom pohostinnosť (Rim 12:13),
• Radujú sa z radosti druhých (Rim 12:15),
• Plačú nad tým, čo zarmucuje druhých (Rim 12:15),
• Usilujú sa o jednotu s druhými aj napriek
odlišnostiam (Rim 12:16),
• Nevylučujú tých najnižšie postavených (Rim 12:16)
• Podriaďujú sa jeden druhému (Ef 5:21)
• Vytrvalo sa snažia o zhodu v citlivých otázkach
(2 Kor 13:11),
• Používajú slobodu jednotlivca v Kristovi, aby si slúžili
vospolok (Gal 5:13),
• Vzájomne znášajú slabosti, zlé návyky a nezrelosť
druhých (Ef 4:2),
• Prikrývajú
si
vzájomne
množstvo
hriechov
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odpustením (1 Pt 4:8; Kol 3:13),
• Povzbudzujú
sa
navzájom,
aby
odhodlane
pokračovali v misii lásky (Heb 10:24),
• A nezanedbávajú pravidelné spoločné stretnutia
(Heb 10:25).
A čo vyvoláva takú lásku? Prečítajte si znovu každý
riadok a opýtajte sa, aké situácie vedú k takým
príležitostiam na lásku. Krátka odpoveď znie: mnoho
rozličných prebiehajúcich zápasov. Sú to chaotické zápasy,
ktoré vyvolávajú lásku.
Cirkevné zbory sú navrhnuté tak, aby boli
spoločenstvami ťažko uskutočniteľnej lásky, a ktoré
fungujú iba vtedy, ak je Boh skutočný, Kristova obeť je
skutočná a nebo je skutočné. Pri úplnom nedostatku lásky
sa spoločenstvo rozpadá alebo sa degraduje na podujatie
spojené s predvádzaním výrobkov, prázdny formalizmus,
nejasné „duchovno“, sociálne skupiny aktivistov, či v
podstate civilné zhromaždenia – všetko sú to umierajúce
alebo mŕtve zvyšky niekdajšej vitality.
Spoločenstvo, ktoré prekvapivo prináša sklamanie
Ježiš neplánoval vytvoriť z cirkvi miesto, na ktorom sa
plnia naše sny. V skutočnosti je to miesto, kde sú naše
sny zmarené a zomierajú. Je to pre nás väčšia láskavosť,
než si uvedomujeme, pretože naše sny sú často
sebeckejšie, ako sme schopní pripustiť.
Ľahko sa stane, že naše osobné očakávania týrajú
všetkých okolo nás, lebo nikto z nich ich nedokáže naplniť.
Keď sa sústredíme viac na to, ako zlyhania a slabosti
druhých stoja v ceste ideálnemu spoločenstvu, o ktoré sa
usilujeme, ako na službu tým druhým a hľadanie ich
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prospechu a radosti, naše očakávania môžu lásku zabiť, čo
marí skutočné poslanie.
Ježiš plánoval vytvoriť z cirkvi miesto, na ktorom sa
plní láska, kde naše priority idú nabok z úcty k druhým.
Má byť živým laboratóriom lásky, miestom, kde existuje
toľko príležitostí, veľkých aj malých na to, aby sme sa
navzájom obetovali tak, že sa Kristova láska stane
atrakciou pre verejnosť.
Keď teda hovoríme v tomto veku o cirkvi, obraz
spoločenstva, ktorý by sme mali mať vo svojej mysli, nie
je obrazom nejakej utopickej jednoty, ale Golgoty. Keď
žijeme spolu život, každodenne zomierame (1 Kor 15:31).
Obetujeme svoj život pre druhých (1 Jn 3:16).
Milujte toho, kto žije vedľa vás
Pred viac ako štyridsiatimi rokmi spieval Stephen
Stills: „Ak nemôžeš byť s tým, koho miluješ, zlatko, miluj
toho, kto žije vedľa teba.“ Hoci určite nemal pri skladaní
na mysli cirkev, môžeme z toho vyvodiť spásonosnú
aplikáciu.
Existuje veľa oprávnených dôvodov, prečo odísť
z cirkvi, a nezhody sú ďalšou príležitosťou ponúknuť
milosrdnú lásku. Ale musíme si svoje pohnútky zdravo
spytovať, ak náš impulz odísť poháňajú rozčarovanie,
nepokoj, unudenosť, nespokojnosť, vyhorenie, konflikt vo
vzťahu, a nenaplnené očakávania. Tieto plody majú často
svoje korene v sebeckej pôde. Nesmieme milovať cirkev,
v ktorej nemôžeme žiť – idealizované spoločenstvo, ktoré
je výsledkom našej predstavivosti. Musíme milovať tú,
v ktorej žijeme.
8
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Nemáme príležitosť vybrať si učeníkov, ktorí žijú vedľa
nás. To robí Ježiš. Nečakane sa ocitáme uprostred
rôznorodej skupiny hriechom poškvrnených, nedokonalých
svätých ľudí, medzi ktorými sme my tí najviac poškvrnení
a nedokonalí (1 Tim 1:15).
Získavame neuveriteľnú výsadu a nadbytok príležitostí
k tomu, aby sme týchto spoluučeníkov milovali tak, ako
Ježiš miloval nás. Máme príležitosť milovať ich, so
všetkými ich nedostatkami. Lebo je to
nesebecká,
trpezlivá, odpúšťajúca láska, ktorou sa učeníci plní
nedostatkov navzájom milujú, vďaka ktorej sa Ježiš
najjasnejšie zviditeľňuje tomuto svetu a jeho misia
napreduje tým najmocnejším spôsobom.
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Zborový výlet 2017
Zborový výlet sa každý rok koná približne v rovnakom
termíne – koncom júna. Tohto roku však bolo takmer do
poslednej chvíle neisté, či sa ho podarí zorganizovať.
Osvedčený hlavný organizátor Oliver stále chýba a ostatní
sa spamätali dosť neskoro. Nakoniec sa podarilo najmä
zásluhou
našich
žien
sestier
nájsť
vhodné
(a neobsadené)
miesto
v penzióne
Rittenberg
vo
Ferčekovciach (súčasť Spišskej Novej Vsi). Napriek
neistote sprevádzajúcej prípravy a na poslednú chvíľu
vypuknuvším chorobám bola účasť veľmi dobrá. Okrem
štandardného základu zo spoločenstva mladých rodín sme
boli obohatení aj účasťou rodiny Talleyovcov a Strakových
z Prešova.
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Keďže tentoraz sme boli dosť ďaleko od Košíc, mal brat
kazateľ dilemu, čomu dať v nedeľu prednosť. Nakoniec to
vyriešil programom na výlete v sobotu večer a po nočnom
presune (odchádzal až pred 11 v noci) v nedeľu ráno slúžil
doma v Košiciach. Za jeho obetavosť i výbornú službu mu
aj touto cestou chceme poďakovať.
Blízkosť Slovenského raja samozrejme do značnej
miery určila naše aktivity. V sobotu sme absolvovali pekný
spoločný výlet na Medvediu hlavu a v nedeľu zase okruh
z Čingova cez Tomašovský výhľad a Prielom Hornádu.
Hoci sa viacerí (najmä mamičky) obávali, ako tie dlhé
výlety znesú deti, na konci boli určite viac zničení dospelí
– a deti po kratučkom odpočinku zase poletovali okolo
chaty. A v nedeľu sme museli veľmi zdôvodňovať, prečo
už ideme preč.
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V nedeľu ráno som plánoval mať pred výletom krátku
kázeň. Nakoniec som ale dostal kázeň od druhých ja – nie
slovnú, ale skutkovú. Bola to kázeň o solidarite, keď sa mi
podarilo pri balení zabuchnúť kľúče v aute. Každý sa snažil
nejakým spôsobom pomôcť. A tak sme si nakoniec
uvedomili, že slová už ani netreba, lebo bolo naplnené
slovo 1 J 3,18. Vďaka, Pane, za to!
Ivan Žežula

Foto z besietkárskej opekačky
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Staršovstvo informuje:
• Staršovstvo po individuálnych rozhovoroch rozhodlo
o prijatí manželov Mareka a Alžbety Kušnírovcov za
plnoprávnych členov zboru. Rozhodlo tiež o prijatí
br. Petra Lokšu za prípravného člena zboru. Všetci
novoprijatí sú vyčlenení pre prácu Mozaiky.
• Do zboru boli zakúpené aktualizované verzie Ústavy
CB a novoprijaté Duchovné zásady CB. Staršovstvo
ich odporúča členom k zakúpeniu a individuálnemu
štúdiu.
• Lego-tábor sa uskutoční 24.-28.7. v Art centre na
Strojárenskej ulici. Prihlasovanie je cez zborovú
webstránku www.cbke.sk.
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: nebudú prebiehať počas školských prázdnin.
Program pre deti: Besiedka neprebieha počas školských prázdnin.

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 júl-august 2017
2.7.

Ne

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

9.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

16.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz.Ervín Mittelman)

23.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz.Ervín Mittelman)

24.-28.7.

Po-Pi LETO S LEGOM

30.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (br.Kris Lundgaard)

6.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Pavol Halža)
Večera Pánova

13.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

20.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

27.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

3.9.

Ne

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

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 3.9.2017
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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