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Slovo na tento mesiac
Vstup do novej etapy života
Akých ľudí pozýva Pán Ježiš za sebou? Duchovne
vyrovnaných a silných? Náboženských profesionálov? Keď
myslím na záverečnú kapitolu Jánovho evanjelia, potom
odpoveďou bude - ľudských stroskotancov.
Peter na Pánove otázky, či ho miluje, musel povedať: Ty
vieš všetko. Ty vieš, Pane, ako som ťa zradil a ako ťa zároveň
milujem celým srdcom.
Čo vyznám ja na prahu nového roku? Pane, ty vieš, ako
moje predsavzatia voči tebe a službe na tvojom poli žalostne
stroskotali. Ako som sklamal. Zároveň viem, prežívam to celou
bytosťou, ako veľmi ťa milujem. To stačí? Práve toto vedomie
mojej viery i lásky stačí. Práve takému človeku, tebe, chce Pán
povedať na prelome rokov: Poď za mnou! Ty, práve ty, taký,
aký si, poď za mnou!
Ak idem, Pane, ak si dovolím urobiť prvý krok od seba a
svojich pocitov stroskotanca k tebe ako golgotskému víťazovi,
potom nie tak, že čo ja nedokážem, ale čo ty, Pane, dokážeš vo
mne a so mnou! Tvoje povolanie je zároveň vždy aj zmocnenie
vykonať, čo chceš, aby som vykonal.
Kam ma to vlastne voláš, Pane? Voláš ma do diela záchrany
ovečiek, ale osobne mňa na kríž. Čo to znamená pre mňa
osobne?
a) vzdať sa pohodlného života, ktorý som doteraz žil,
b) obetovať čas, energiu i peniaze na tvoje dielo, nie pre seba,
c) stratiť česť a vážnosť u mojich spolupracovníkov,
d) nutnosť zmieriť sa so všetkými, nad ktorými som sa vynášal,
ktorými som pohŕdal.
To je nasledovanie, do ktorého ma, Pane voláš, to je
nasledovanie vedúce na kríž.
Miroslav Bielik
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Ako som sa stal kresťanom
Bol so vychovaný v rodine, ktorá sa vždy považovala za
kresťanskú. Rodičia ma dali pokrstiť v evanjelickej cirkvi, a keď
som vyrástol, bol som konfirmovaný. Naše kresťanstvo spočívalo v tom, že sme sa občas doma zvykli modliť a do kostola sme
chodili málo, aby sme neprišli do problémov, lebo otec učil na
vysokej škole. Ja sám som určitú dobu bol členom pionierskej
organizácie, Socialistického zväzu mládeže, i Československej
armády a so svojím životom som bol spokojný.
Naša rodina zažila duchovné prebudenie na evanjelizáciách
Janka Krišku v 80-tych rokoch. Moja mama sa stala horlivou
kresťankou v priebehu niekoľkých dní, ostatní vrátane mňa, sa
duchovne vyvíjali postupne. Na prelome 80-tych a 90-tych rokov sme sa dali znovu pokrstiť, nakoľko náš pôvodný krst bol
iba formálny. Ja som sa rozhodol integrovať do AC Košice
v dobe, keď som dospel k presvedčeniu, že chcem žiť tak ako
moji kresťanskí priatelia, lebo ich životný štýl sa mi páčil. Postupne som si však čoraz viac uvedomoval, že najväčšia hodnota, ktorú som získal, nie je kvalitný život kresťana, ale predovšetkým večný život. Môj odchod zo zboru AC Košice a vstup
do zboru CB (jeseň 2014) Košice mal určité praktické dôvody,
ktoré nesúviseli priamo s duchovnými vecami.
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Neviem stanoviť presný okamih, kedy som sa obrátil. Moje
myslenie sa menilo po maličkých krokoch, ktoré som si neuvedomoval, ani neplánoval. Viem iba to, že som dnes celkom iný
ako kedysi. Zmena mysle, o ktorej som v cirkvi veľa počul, sa
u mňa stala realitou. Postupne som sa naučil hodnotiť svoj život
z Božieho pohľadu. Keď s odstupom času sa pozerám, ako som
žil, kedysi ako žiak základnej školy, neskôr študent, mám smútok z toho, koľkým ľuďom som ublížil a rodičom som spôsobil
zármutok. A mnoho zlého som napáchal už aj v dospelom veku.
Chcel by som vrátiť čas a všetko napraviť, ale už sa to nedá.
Boh mi však odpustil moje hriechy a ja som to prijal. V dnešnej
dobe už nemám traumu z toho, že niekto mne v minulosti ublížil, ale smútok z toho, ako som sa prejavoval. Mráz mi ide po
chrbte, aj keď si spomeniem na mnohé situácie, keď som mohol
svojou nerozumnosťou spôsobiť úraz alebo smrť sebe alebo
iným ľuďom. Takýchto situácií bolo asi dvadsať a zo všetkých
ma Boh zachránil a za to Mu ďakujem.
Je pravdepodobné, že Boh bude naďalej formovať moje
myslenie a o to Ho aj prosím, pretože poznám svoje slabosti
a sám nie som schopný svoje myslenie zmeniť. V súčasnosti
skúmam svoje možnosti ako byť užitočný pre Boha, a pritom
očakávam na Božiu milosť.
Peter Višnyi
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Prosba o sílu
Být zraněn zradou svých
však dál přec milovat
nastokrát poražen
a vždycky znovu vstát
nechápán - zůstat sám
nevzdat se - stůj co stůj
tu sílu Duchem svým
rač dát mi - Pane můj!
Jít trnu údolím
přec jas kol rozlévat
být zraněn do krve
a štěstí rozsévat
a všeho pozbaven
smět dávat život svůj
tu sílu Duchem svým
rač dát mi - Pane můj!
A moci říci "ne"
když moh’ bys štěstí brát
jak zrno obilné
den ze dne umírat
by jiní mohli žít
na oltář klást se tvůj
tu sílu Duchem svým
rač dát mi - Pane můj!
Z. Garajová
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Svedectvo Olívie Kopčovej
Narodila som sa ako tretie dieťa do rómskej rodiny. Bývali
sme v mestskom dome na Mäsiarskej 28 v Košiciach spolu s
niekoľkými inými rodinami s mnohými deťmi. Otec bol
alkoholikom. Takmer od narodenia som mala problémy s
astmou a do štyroch rokov som väčšinu času trávila v
nemocnici. V zadymenom prostredí nášho bytu som sa dusila.
Na spoločnom dvore medzi deťmi som sa necítila dobre.
Bola som šťastná, keď som so staršími súrodencami a deťmi
z dvora mohla ísť do Klubu pre rómske deti pri CB. Volali sme
to, že ideme do cirkvi. Bolo to miesto, kde nás každého milo
privítali, aj keď sme boli len špinavé rómske deti. Mali pre nás
pripravené hry, piesne, príbehy o Pánu Ježišovi a nakoniec vždy
chlieb s maslom a čaj. Celý týždeň som sa tešila na stredu,
kedy sa opäť stretnem s vedúcimi, ktorých som si veľmi
obľúbila.
Keď som začala chodiť do školy, teta Marienka Baranová
prišla za mojimi rodičmi a pýtala sa, či ma aj spolu so sestrou a
inou kamarátkou môže brávať na víkendy domov. Chcela nám
trochu uľahčiť život, pomôcť s hygienou, jedlom i úlohami.
Rodičia s tým súhlasili a tak som začala spoznávať iný život,
ako bol život v mojej rodine. Ťažko sa mi vracalo po víkende a
neskôr po prázdninách domov. Víkendy mi veľmi pomohli pri
učení v škole, ale bola som šťastná, že sme každú nedeľu čisto
a pekne oblečené mohli prísť do zhromaždenia. Pre nás, rómske
deti, tam bola nedeľná škola, na ktorú som sa veľmi tešila.
Niektorú nedeľu tam bolo viac ako dvadsať detí z nášho dvora.
Tak to bolo až do mojich desiatych narodenín. Vtedy moji
rodičia prišli o byt na Mäsiarskej a rodina sa odsťahovala do
jednej izbičky v Ždani, kde bývali starí rodičia. Bola som z toho
veľmi nešťastná, že musím odísť z klubu, zo školy a z Košíc.
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Práve v čase sťahovania som dostala pobyt na liečenie v
Štóse (vybavila mi to teta Marienka, lebo krátko predtým som
bola v nemocnici so zápalom pľúc). Na jednej z návštev v Štóse
sme sa s tetou dohodli, že pôjde za mojou mamou do Ždane a
poprosí ju, aby som mohla bývať u nej aspoň do konca
školského roka. Mama súhlasila a podpísala splnomocnenie, že
ma teta môže odviesť z liečenia k sebe domov. Neskôr som sa
dozvedela, že ju lekár v Štóse prehováral, aby to nerobila, že
som veľmi chorá. Teta na to nedbala, zobrala ma domov a
znovu ma prihlásila do školy, ktorú som predtým navštevovala.
Bolo to začiatkom mája 2003. Bola som šťastná a rozhodla
som sa, že sa už nevrátim k rodičom. Som vďačná mame, ale
aj otcovi, že tomu porozumeli a v októbri na súde podpísali
povolenie na pestúnsku starostlivosť.
Tak sa začal môj nový život. Liečená astma ustupovala, v
škole sa začali objavovať dobré známky a čo viac, spoznávala
som lásku Pána Ježiša a mohla mu odovzdať svoj život. Celá
rodina tety Marienky ma prijala ako jej dcéru. Teta bola prísna,
ale viem, že ma má rada a že jej vždy išlo o moje dobro, hoci
sa mi to niekedy nepáčilo.
V minulom roku som s Božou pomocou zmaturovala a mám
dobrú prácu, za ktorú som vďačná. Aj keď pestúnska
starostlivosť už skončila a som dospelá, ostávam bývať naďalej
u tety. Som vďačná za to, že Pán Boh takto viedol môj život a
že mi tetu Marienku poslal do môjho života.
Pre tento rok som dostala verš :
„Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz navrátení ste
Pastierovi a Biskupovi vašich duší. 1. Pt 2:25“
Mojou túžbou je, aby som sa v tomto roku stala členkou
zborovej rodiny.
Olívia Kopčová
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Olívia Kopčová v strede
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Prečítali sme za vás.

Tvoje veci
"A kráľ mu povedal: Načo hovoríš ešte o svojich veciach?!"
(2Sam 19,29)
Otázka: Sú tvoje veci tie najdôležitejšie pod slnkom?
1. Načo hovoríš o svojich veciach pred začiatkom zhromaždenia
a znemožňuješ iným, aby sa utíšili. "Keď ideš do domu Božieho,
pristúp, aby si počul!" (Kaz 5,1)
2. Načo hovoríš o svojich veciach po skončení zhromaždenia a
rušíš tak dojem, ktorý Božie slovo a jeho výklad zanechalo v
tvojich bratoch a sestrách? Nerob prácu vtákov z podobenstva
o rozsievačovi!
3. Načo hovoríš o svojich veciach, keď si prišiel navštíviť svojho
chorého brata alebo sestru? Vari chceš k ich bremenám pridať
ešte aj to tvoje?
4. Načo hovoríš o svojich veciach, keď sa stretneš so svojím
priateľom? Čo hľadáš v takomto rozhovore? "Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježiša!" (Fp 2,21)
5. Načo hovoríš o svojich veciach, keď si v utrpení? Pán Ježiš
visel na kríži a staral sa o tých, ktorí ho ukrižovali, o svoju
matku, o milovaného učeníka, o prosiaceho lotra.
6. Načo hovoríš o svojich veciach v modlitbe - najmä verejnej?
Pán Ježiš učí, že prvoradým predmetom našich modlitieb má
byť posvätenie Božieho mena, uskutočnenie Božej vôle pri nás.
Svoje veci, túžby, bremená, starosti zver nebeskému Otcovi a
stanú sa Božími záležitosťami. Ty preber Božie veci: prácu na
jeho diele, ktorá oslobodzuje.
(autor: ik, z časopisu Živá slova, r. 1977, s. 44)
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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 18:00 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 0905 347 550
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
4350129742/3100 - pre investičnú výstavbu Bardejovská
5023022870/0900 - zabezpečenie každodenného chodu zboru

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
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
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Program na mesiac január 2015
4.1.

Ne

7.1.

St

11.1.

Ne

12.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
17.1.

Po
Ut
St
Št
Pi
So

18.1.

Ne

21.1.

St

25.1.
28.1.
1.2.

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast
18:00 Biblická hodina
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast
18:00 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
18:00 Cirkev bratská
Aliančný
18:00 Bratská jednota baptistov
modlitebný
18:00 Apoštolská cirkev
týždeň
18:00 Reformovaná kresťanská cirkev
18:00 Bratská jednota baptistov
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Rodinky, Dorast

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Ne
16:00 Dorast
St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Ne
16:00 Dorast
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 25.01.2015
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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