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Ročník 16
Február 2015

Zbor CB v Košiciach

zdroj“ http://www.cestaplus.sk/

Z obsahu:
Teraz vidíme ako v zrkadle
Svedectvo: Eugen Čuňo
Január 2015 - mesiac ekumény
Odporúčanie Rady Cirkvi bratskej
pred referendom na podporu rodiny

Slovo na tento mesiac
Teraz vidíme ako v zrkadle
Naším zrkadlom je to Božie slovo. Pozrime sa teraz na niekoľko
podôb zrkadla a urobme si závery pre náš život!
Zrkadlo podáva o našom stave vecné a pravdivé
informácie.
Zrkadlo sa nezaťažuje tým, ako sa vyrovnáme s obrazom, ktorý
nám ukazuje. Mnohé z toho, čo čítame v Biblii, nám môže byť
nepríjemné. Ukazuje, ako nám pribúdajú vrásky, alebo že nie sme
takí pekní, akí by sme chceli byť. Božie slovo ti ukazuje pravý stav
tvojho vnútra.
Zrkadlo potrebujeme každý deň.
Nestačí, že sme sa doňho dívali včera, dnes sa doňho pozrieme
znova. Ak sa však chcem dobre vidieť, potom musíme dodržať nejaké
zásady:
a) Zrkadlo musí byť čisté. Na čo by nám bolo zahmlené alebo
nejako inak znehodnotené zrkadlo? Odhodili by sme také a hľadali by
sme zrkadlo, ktoré nás verne zobrazuje - aby sme sa neklamali.
Napriek tomu hľadáme aj takéto "zahmlené" zrkadlá, ak
uprednostníme čítanie literatúry pred Božím slovom.
b) Zrkadlo musí byť dostatočne osvetlené. Ani to najčistejšie
zrkadlo by nám nič nepomohlo, keby bolo v tme. Potrebujeme svetlo,
aby sme ho mohli použiť. Tak je to i s Božím slovom. Aby bolo
použiteľné, musí byť "osvecované" - Duchom Božím. Poklady pravdy
Božieho slova sprostredkúva len Duch Svätý.
c) Zrkadlo musí mať správny smer. Na koho by sme mali
nasmerovať zrkadlo? Na našich bratov a sestry? Na iných ľudí?
Zrkadlo nasmerovávame na seba. Často pomyslíme: toto by mal
počuť ten a ten človek! Nie: toto by si mal počuť práve ty!
d) Zrkadlo je zdrojom informácií. Samo osebe nič nezmení,
ale ukazuje nám náš pravý stav. Zmenu musíme vykonať my sami.
Aby sa tak stalo, musíme s Božím obrazom seba súhlasiť. Akonáhle
povieme Bohu svoje áno, on začne konať na našej premene.
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A na záver pripomienka: Všimli sme si, že obraz v zrkadle je
opačný. Často je obtiažne prispôsobiť sa tejto skutočnosti. Musíme si
zvyknúť, že pri čítaní Božieho slova sa náš pohľad diametrálne
rozchádza s tým Božím.
Vieme si predstaviť život bez zrkadla? Vieme si predstaviť svoj
život bez denného čítania Božieho slova?
M. Bielik

Sviatok Sv. Valentína
Možno ani neviete, že tento sviatok zaľúbených siaha až do
pohanského Ríma, kde bol zasvätený bohyni Juno, Jupiterovej
manželke, ochrankyni žien a svadieb.
S počiatkom kresťanstva sa nahradil pohanský rozmer
spomienkou na Valentína, ktorý bol mučeníkom lásky. Na počesť
kňaza umučený 14.februára r. 269 na príkaz cisára Claudia II.
Nezomrel kvôli svoje viere, ale preto, že porušil zákaz sobášiť mladé
páry.
Tradíciu zaľúbených "valentínskych lístočkov" však zaviedol až
francúzsky vojvoda Karol Orleánsky. Po prehratej bitke pri Azincorte
r. 1415 sa dostal do britského zajatia a z londýnskeho Toweru poslal
svojej manželke do Francúzska prvú tzv. "velentínku".
Komerčným sa stal tento sviatok až v 19.storočí a to vďaka
masovokomunikačným prostriedkom.
Zaujímavosťou je, že Rímskokatolícka cirkev dodnes bojuje
proti splošťovaniu posolstva sv. Valentína o vernosti a vzájomnom
poznávaní a proti redukovaniu partnerských vzťahov na telesnú
rovinu. Pripomína zároveň, že pre sviatosť manželstva hodno položiť
život.
(Skrátené, prevzaté z "topky.sk". Trochu histórie nezaškodí: Viete,
odkiaľ prišiel sviatok Svätého Valentína?)
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Svedectvo I
/bez záujmu o Pána/

Krátko po mojom narodení v r.1953 sme sa odsťahovali z Košíc za
prácou do Rožňavy. Vyrastal som na Gemeri s dvoma staršími
súrodencami v nábožensky zmiešanej, tolerantnej rodine. Otec
s mamou zabezpečovali čestne a zodpovedne naše potreby.
Domácnosť láskavo viedla Pánova služobníčka babka. Jej večerné
modlitby zanechali v zložitých dobách v mojej detskej duši pokojné
spomienky.
Ako pätnásťročný som sa vrátil v hektickej dobe v r. 1968 do
Košíc a nastúpil ako učeň do železiarní. Po piatich rokoch praxe
a školy som začal objavovať nové príťažlivé odbory. Prv to bola
medicína a neskôr som zakotvil pri práve. Na siedmy rok ma prijali.
Radosť z prijatia v ten rok vystriedal smútok z odchodu do večnosti
mojej babky, z ktorej som sa dlhšie spamätával.
Vlastnú domácnosť sme si s manželkou Dagmar založili r.1983
a ten istý rok pribudla dcérka Martinka. O štyri roky sme vyprevadili
na večnosť otca a následne privítali v živote druhú dcérku Paulínku.
V tom období bola ukončená škola a začal november s novými
výzvami v živote. V nádeji dostatočnej zrelosti a túžob po zmenách
som aktívne vkĺzol na 15 rokov do služieb politických. Počas tohto
obdobia sa postupne vo mne formoval pocit akejsi nenahraditeľnosti
a pýchy, ktorú zastavila realita moci tohto sveta.
S odstupom času, napriek mojej slepote a hluchote, ma Pán
dostatočne sprevádzal a bohato obdarovával. Narodila sa nám k svetu
tretia dcérka Dagmarka, sprevádzali ma neustále anjeli strážni,
húževnatá manželka, milujúce deti, ťažko chorá ale láskavá mama,
ďalšia rodina, opravdiví priatelia a dobrí ľudia. Ešte neprišiel ten čas.
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Svedectvo II
/so záujmom o Pána/
Ten čas záujmu o Pána prišiel za zvláštnych okolností. Koncom
roka 2003 a začiatkom roka 2004 našej v republike vrcholil neľútostný
politický boj o moc. Záujmové skupiny v zákulisí dlhodobo formovali
arzenál prostriedkov s jasnými a neľútostnými cieľmi.
V tom čase som sa ocitol vo vedení mesta a so skupinou asi 400
dobrovoľníkov sme pracovali na rozvojových projektoch zadlženého
mesta, ktoré mohli ohrozovať záujmy skupín. Do vopred a dlhodobo
pripravenej pasce som sa dostal za pomoci falošného svedka
a podvodníka, ktorému ďakujem, lebo mi pomohol hľadať Pána. Ocitol
som sa na 8 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe dopredu odsúdený, bez
možnosti obrany. Vo väzbe mi Pán i z podnetu sestry Danice zaslal
brata kazateľa Halžu s CB so správou o skutočnom živote
a 17.októbra 2004 som sa obrátil a bol na začiatku cesty za čo som
mu vďačný.
Napriek poníženiu a strate ľudskej dôstojnosti som sa mohol
vďaka Pánovi posilňovať v spoločenstve bratov a sestier v CB
a pokračovať v pôvodnej práci na projektoch v prospech druhých.
Vrátiť sa ako nový človek, žijúci v spoločenstve pre druhých, trvalo
hľadajúci Pána.
Ďakujem, Pane, že si ma bohato obdaril
a prosím, veď ma na ceste života.
Amen!
Eugen Čuňo
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Január 2015 - mesiac ekumény
Mesiaci modlitieb za jednotu kresťanov" nám pripomína až pridlhé
pohoršujúce rozdelenie cirkví a nabáda nás na urýchlený nástup
hlboké spoločenstva, ktoré by prelomilo všetky bariéry, podobne ako
Ježiš prekonal rozkol medzi Židmi a Samaritánmi. Rozdelenie
kresťanov je jednou z mnohých tvárí nejednoty, ktorá nás sužuje v
najrozličnejších oblastiach. Spôsobujú ju vzájomné nepochopenia,
nezhody v rodinách alebo v bytovke, napätie v práci, nevraživosť voči
imigrantom. Bariéry, ktoré nás rozdeľujú, môžu byť sociálneho,
politického či náboženského charakteru, alebo jednoducho sú
dôsledkom rozličných kultúrnych obyčají, ktoré nevieme prijať. Práve
tieto potom rozpútavajú konflikty medzi národmi alebo etnickými
skupinami, no aj nepriateľstvo v našej štvrti. Nemôžeme sa otvoriť
podobne ako Pán Ježiš, aby sme prekonali naše odlišnosti a
predsudky? Dokážeme byť vnímaví na žiadosti o pomoc, o
pochopenie, o trochu pozornosti a nezastaviť sa pri spôsobe, ako ich
niekto dokázal vyjadriť? A v tých z protistrany či s iným kultúrnym,
náboženským alebo sociálnym pôvodom je ukrytý Ježiš, ktorý sa na
nás obracia a žiada: DAJ SA MI NAPIŤ!
Mimovoľne nám podobné Ježišove slová, ktoré vyslovil na kríži a
majú takúto podobu: "Som smädný!" V každom, kto potrebuje nejakú
pomoc, nezamestnanom, osamelom, cudzincovi, aj keď má inú vieru
alebo presvedčenie, aj keď je nepriateľský, môžeme rozpoznať nášho
Pána, ako hovorí: "Som smädný!" Práve on nás žiada: "Daj sa mi
napiť!" Stačí podať pohár vody, hovorí evanjelium a budeme
odmenení. Môžeme rozvinúť dialóg na obnovu bratstva.
Keď na to príde, aj my môžeme vyjadriť naše potreby, bez hanby,
že sme smädní, aj my môžeme niekoho požiadať: Daj sa mi napiť!
práve vtedy a takto môže začať úprimný dialóg a korektné
spoločenstvo, bez obáv z odlišností, z rizika podeliť sa o svoj názor či
prijať názor iných.
Využívame najmä schopnosti tých, s ktorými práve sme, ich
otvorené aj skryté hodnoty. Podobne ako náš Pán, keď dokázal
akceptovať, že táto žena pri Jakubovej studni - táto samaritánka,
môže urobiť niečo, čo on "nemohol" - nabrať vodu a podať mu ju.
Vybraté a skrátené zo: Slovo života, január 2015
Miroslav Bielik
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O modlitebnom týždni.
Po odznení vianočných a novoročných sviatkov nadchádza už tradične po mnoho rokov tzv. „aliančný týždeň modlitieb“. Vtedy sa stretávame striedavo v jednotlivých košických zboroch, aby sme hneď v
úvode roka spoločne prežili potrebu Božieho vedenia, Jeho milosti a
moci pre budúci nám darovaný čas. Témou tohtoročných stretávaní
bola modlitba „Otče náš“, ktorú po častiach rozoberali a vysvetľovali
bratia farári a kazatelia.
„Otče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí meno Tvoje.“
Túto vetu sme počuli hneď prvú nedeľu daného týždňa v podaní
nášho brata kazateľa. Zdôraznil, že už samotný začiatok modlitby nás
upriamuje na Pána Boha – Jeho posvätenie, Jeho vládu a Jeho vôľu v
našich životoch. Bolo veľmi užitočné pripomenúť si a znova prežiť, čo
všetko súvisí s prosbami tejto modlitby.
„Nech príde Tvoje kráľovstvo...
Nech sa stane Tvoja vôľa...
..a odpusť nám... , ako aj my odpúšťame...“
Aké závažné slová tu vyslovujeme priamo pred Božiu tvár a
ako záleží na nás, aby boli naplnené.
„Lebo Tvoje je kráľovstvo...“ , toto máme možnosť prežívať aj tu
na svete. Keď sa v jeho mene stretávame, je predsa uprostred nás,
ako prisľúbil.
Niektorí sme s ľútosťou konštatovali, že ja nás na týchto zhromaždeniach z roka na rok menej, ako by sme vymierali, ale vtedy si
pripomeniem slová jednej starej piesne, ...nevyhasne viery lúč vašou
smrťou v svete. A to ma vždy poteší. Veď ešte nikdy celkom nevyhasol a zasa sa znova rozhorí – verím.
Z.Havrilová
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Staršovstvo informuje:
.


Bola založená nezisková organizácia Mozaika Košice.



Výročná členská schôdza by sa mala uskutočniť 22.3. o 15:00.
Správy zodpovedných za jednotlivé činnosti treba doručiť br.
kazateľovi do 1.3.



Konferencia Máme čo zvestovať sa uskutoční 26.-28.3. Záujemcovia nech sa prihlásia u br. kazateľa.



Na Veľkú noc by sa malo uskutočniť prijímanie nových členov.



Staršovstvo konštatovalo, že návštevnosť modlitebných zhromaždení počas Aliančného modlitebného týždňa bola zo strany
členov zboru veľmi nízka.



Staršovstvo schválilo návrh interných smerníc 01/2015 o platových pomeroch správcu zboru, 02/2015 o používaní súkromného motorového vozidla pre služobné účely a 03/2015 o pokladničných a bankových dokladoch.



Pastorálka kazateľov sa uskutoční 10.-11.2.

Blahoželáme oslávencom
24.januára - Hanka Žežulová sa dožila 40 rokov
Srdečne blahoželáme a prajeme Božie požehnanie !
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Odporúčanie Rady Cirkvi bratskej pred referendom
na podporu rodiny
Milí bratia a sestry,
O človeku
vieme
povedať
toho
veľa,
ale
najdôležitejším
a rozhodujúcim zostáva toto dvoje: „Boh stvoril človeka na svoj
obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu“ (Gn
1:27). Ľudská sexualita, manželstvo a rodina nie sú dané ľudskou
skúsenosťou a pozorovaním kultúry, ale tým, ako to určil Stvoriteľ.
Na základe toho Rada Cirkvi bratskej odporúča:
A. Zúčastnime sa referenda 7. februára a na každú z troch otázok
odpovedajme „ÁNO.“
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne
iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

ÁNO, pretože akýkoľvek iný sexuálny vzťah
porušuje dobrý Boží zámer pre spolužitie ľudí.
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

ÁNO, pretože dospelí nemajú právo na deti, ale
naopak, deti majú právo na otca a mamu. Aj pre
adoptované deti je dôležité, aby vyrastali vo
vzťahoch lásky otca a mamy.
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
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ÁNO, pretože sexuálna výchova nie je len otázkou
biológie a techniky, ale najmä vedením
k celoživotnej vernej láske. Sexuálna výchova je
zodpovednosťou rodičov. Ak školské vyučovanie
súvisiace so začiatkom a koncom ľudského života
nie je v súlade s ich presvedčením, tak sa účasť detí
na takom vyučovaní nesmie vyžadovať.
B. Sexuálne odlišne orientovaným ľuďom prejavujme lásku
a porozumenie.
C. Homosexuálne žijúcim ľuďom prejavujme láskavý a citlivý nesúhlas s ich spôsobom života.
D. Svojím kresťanským osobným, manželským, rodinným, pracovným a občianskym životným štýlom buďme nasledovaniahodným príkladom.
E. Modlime sa, aby sa aj v týchto dňoch prejavila v našej krajine
milosť a dobrota nášho nebeského Otca.
Usilujeme sa tým chrániť ľudské bytosti pred škodou, ktorú uvádzajú
na seba vždy, keď konajú proti Stvoriteľovmu poriadku.

Za správnosť:
Ivan Markuš,
tajomník Rady CB
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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 február 2015
1.2.

10:00 Zhromaždenie, Večera Pánova (kaz. Rastislav
Ne Betina)
16:00 Dorast

4.2.

St

8.2.

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

11.2. Ut

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
15.2. Ne
16:00 Dorast, Stretnutie rodín
18.2. St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
22.2. Ne
16:00 Dorast
25.2. St
1.3.

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 22.02.2015
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
Jazyková korektúra: M. Bielik,
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