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Ročník 17
Február 2016

Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Rozbitá nádobka
Priateľstvo verzus Neviditeľná sila
Príspevok Sama Callarda
Rozhovor s novoprijatými členmi

Slovo na tento mesiac

Rozbitá nádobka
Len evanjelista Marek zaznamenáva, že žena, ktorá
prišla k Pánu Ježišovi, aby pomazala jeho telo vzácnou
masťou, nádobku, v ktorej sa táto masť nachádzala,
rozbila. Na jednej strane treba povedať, že si tak
uľahčila prácu, lebo tieto nádobky mali veľmi úzky otvor,
aby sa v prípade používania nardovej masti upotrebilo
iba toľko, koľko bolo treba. Žena teda rozbila
alabastrovú nádobku, aby sa dostala slobodne a v plnej
miere k jej obsahu. To je jeden praktický obraz, ktorý si
dokážeme predstaviť. Ako mu môžeme duchovne
porozumieť?
Mnohí ľudia - aj veriaci - si chránia svoju nádobku,
svoju dušu, a domnievajú sa, že jej hodnota je
prinajmenšom taká vysoká ako obsah v nej - duch. Boh
nás však ako náš milujúci Otec vedie k času, aby sme
uvideli správne hodnoty našej duše a nášho ducha.
Potierať alebo dokonca potrieť nášho vonkajšieho
človeka vedie k tomu, že sa môže prejaviť náš vnútorný
človek a s ním aj náš duch a tak isto Duch Svätý.
Mali by sme skúmať a poznávať, čo Boh sleduje v
našom živote prostredníctvom okolností a ľudí okolo
nás. Má s nami trpezlivosť, aby sme v istý moment
uvideli jeho zámer aj v tom, čo sme vyhodnotili ako
negatívne a zlé v našom živote. Dokážeme žiť na
základe svojho intelektu. Môžeme byť obľúbení medzi
ľuďmi... Ale pozor! Ak nám ide o hodnotu nádobky a nie
o hodnotu masti v nej, ľudia v našom okolí nebudú
dotknutí naším prostredníctvom. Preto sa potrebujeme
prepracovať k bodu, ktorý obrazne urobila táto žena: k
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strate svojej duše. Aby sme ju v tejto strate nielen
zachránili, ale aby sme už ďalej nežili dušou, ale
duchom - a Duchom Svätým v nás.
V príbehu tejto ženy ide o službu Pánu Ježišovi. Ako
mu slúžime? Potierame jeho telo masťou tak, že chceme
zachovať nádobku a čakáme, kým kvapne ďalšia kvapka
masti z nej? Alebo máme odvahu rozbiť ju, vzdať sa jej,
a poslúžiť mu plnosťou nášho vydania sa jemu do
služby?
M. Bielik

Priateľstvo verzus Neviditeľná sila
Skutočného priateľa alebo priateľku spomedzi ľudí rozoznáme ťažko. Napriek tomu si trúfam povedať, že zopár
takýchto priateľov mi Pán Život dal. Priateľstvo je zvláštny
element v živote človeka. Môže človeka zviesť k zlým
chodníkom alebo mu pomôcť nájsť silu žiť. Či poukázať na
zmysel jeho života. Poviem vám o tom príbeh.
Moja dobrá známa - lekárka mi povedala: “Kto ťa chce
vidieť, nájde si čas, aby ťa navštívil. Prípadne aby ti pomohol. Kto ťa chce počuť, zavolá ti. Koho zaujímaš, ten
zoberie do rúk papier, pero, notebook a venuje ti zopár
viet. Slová ako: "Nemám čas a nedá sa, by z našich úst
mali vychádzať čo najmenej. "
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Na prvý pohľad sa to môže zdať nemožné. Avšak
moja priateľka Eva to dokázala. Vo svojom mladom veku
popri boji so zákernou chorobou s názvom rakovina, vykonávaní lekárskej práce alebo neskôr pri práci zástupkyne starostu a starostlivosti o svoju rodinu, si našla čas aj
na to, aby mi napísala list plný noviniek a povzbudenia.
Postupom času si vďaka týmto listom získala moju dôveru. Vznikol medzi nami vzájomný priateľský vzťah, plný
obojstrannej úcty a pochopenia. K ničomu tento vzťah ani
jednu z nás nezaväzoval. Mohli sme sa jedna druhej vyrozprávať zo svojho telesného a duševného kríža. Prípadne sa podeliť o radostné novinky z našich životov. Tento
vzťah a všetko čo v sebe skrýval, mi dával impulz na to,
aby som mala chuť byť trochu aktívnou. Byť niekomu
účinnou psychickou podporu. Raz ročne som si k narodeninám od rodičov želala, aby so mnou zašli Evu navštíviť.
Priateľke Eve zasa dával silu a chuť do života, keď som ju
navštívila. Stačila zmienka jej manžela, že som tam a že v
danom mestečku strávim dva dni. Na druhý deň Eva prišla za mnou v dobrej nálade do ubytovne. Vnímala som
tieto momenty ako malý zázrak.
Ťažko by niekto veril, kto ju nepoznal, že bola smrteľne
chorá a deň predtým od telesnej bolesti nevládala vstať
z postele. Čo za neviditeľná sila jej pomohla vstať? Dohodla si so mnou miesto a čas stretnutia, aby sme mohli spolu stráviť zopár príjemných chvíľ. Tie chvíle sme mali naplnené pohodou a pokojom. Dokonca aj naše posledné
stretnutie malo príchuť príjemnosti a snahy o dobrú náladu. Napriek tomu, že sme obe vedeli, že sa už nikdy na
tomto svete nestretneme. Z jej úst vyšli mrazivé, myslím
však, že pravdivé vety: "Nebuď smutná, prosím! Mne bude fajn. Zatiaľ čo ty budeš musieť so svojím životom ďalej
tvrdo bojovať…"
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Bola to pre mňa silná osobnosť po všetkých stránkach.
V každej situácii sa ma snažila potešiť Nepozerala na svoj
údel. Myslela skôr na údel druhých ľudí. Kto mal v jej živote miesto, že v sebe mala takú veľkú silu byť takou nesebeckou, aj v zložitých chvíľach? Správala sa tak, ako to
Ježiš učil ľudí. Pri nej som mala pocit, že je medzi nami
prítomný fyzicky. Vždy bola plná pokory, lásky a pokoja.
Toto všetko sa z nej prenášalo zázračne na mňa. Daný
svoj príbeh nepovažujem za náhodný. Myslím si, že scenár
k tomuto príbehu aj k danému priateľstvu nenápadne písal
sám Neviditeľný. Možno to urobil preto, aby sme si vzájomne pomohli niesť naše bremená. Pri Eve som si uvedomila, že to Boh dáva ľuďom chuť žiť pre druhých. Nebyť
sebeckými. Dáva im podnety na to, aby sa snažili byť
druhému človeku oporou. Či už telesnou alebo duševnou.
Tieto zvláštne mrazivé, ale zároveň krásne okamihy života plné posolstva, tiež dokážu človeka duševne posilňovať. Môže v nich vidieť zmysel svojho života. Napríklad, že
aj on môže byť účinnou psychickou oporou niekomu ďalšiemu...
Danka Tirčová
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Príspevok Sama Callarda

Hello brothers and sisters,
My name is Sam and I’m from the UK. I was brought up near Oxford, but then studied in Aberystwyth, Wales. I prefer Wales because
the people are nicer and the countryside is prettier.
I became a Christian just before I went to university. I wanted to
show Christians how silly they were. When I asked them lots of hard
questions, they only gave me reasonable responses. When I realised
that Jesus is a real person who died for me, could give me real life
and set me free from sin, I turned to him. I’m very grateful for the life
he gives me.
Since then I have been involved in student ministry. I really enjoy
seeing people understand the truth about who Jesus is. Last year I
was given the opportunity to work with Vysokoškolské Biblické Hnutie
in Slovakia. The movement equips and trains students in university
evangelism. So my job is to work with groups in Košice to help them
tell students about Jesus and what he has done.
It has been lots of fun learning about Slovak culture and seeing
students here want to share Jesus with their friends. I really enjoy
being a part of Cirkev Bratská and knowing that there is a community
of believers in Košice who know and love Jesus is a real encouragement to me. Thank you all for your patience with my language, and
I look forward to getting to know you better.

6
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Ahojte, bratia a sestry,
volám sa Sam a pochádzam zo Spojeného kráľovstva. Bol som
vychovaný neďaleko Oxfordu, ale potom som študoval v Aberystwyth vo Walese. Dávam prednosť Walesu, pretože ľudia sú
tu milší a príroda krajšia.
Kresťanom som sa stal iba krátko predtým, ako som šiel na
univerzitu. Chcel som ukázať kresťanom, akí sú hlúpi. Keď som
im kládol veľa ťažkých otázok, odpovedali mi na ne iba rozumnými odpoveďami. Keď som si uvedomil, že Ježiš je živou osobou, ktorá za mňa zomrela, mohla mi dať skutočný život a vyslobodiť ma z hriechu, obrátil som sa k nemu. Som mu veľmi
vďačný za ten život, ktorý mi dáva.
Odvtedy pracujem v službe pre študentov. Mám naozaj radosť z toho, keď vidím ľudí pochopiť pravdu o tom, kto je Ježiš.
Minulý rok som dostal príležitosť pracovať s Vysokoškolským
biblickým hnutím na Slovensku. Toto hnutie pripravuje a cvičí
študentov na univerzite, ako evanjelizovať. Takže mojou úlohou je pracovať so skupinami v Košiciach a pomáhať im v tom,
ako hovoriť študentom o Ježišovi a o tom, čo urobil.
Je stále zábavné dozvedieť sa niečo nové o slovenskej kultúre a vidieť tu študentov, ktorí sa chcú zdieľať o Ježišovi so svojimi priateľmi. Teším sa z toho, že som súčasťou Cirkvi bratskej
a poznanie, že v Košiciach je spoločenstvo veriacich, ktorí poznajú a milujú Ježiša, je pre mňa skutočným povzbudením. Ďakujem vám všetkým za vašu trpezlivosť s mojím jazykom a teším sa, že vás budem môcť lepšie spoznať.
Sam Callard

Rozhovor s novoprijatými členmi nášho zboru
Milá Romanka, milý Jarko! Minulý mesiac ste sa stali
členmi nášho spoločenstva. Čo tento akt pre vás
znamená?
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- V prvom rade je to naše
verejné vyznanie vôle stať
sa
súčasťou
tohto
spoločenstva. Byť jedným
z vás. Zdieľať radosti a
starosti
s
jednotlivými
bratmi a sestrami tohto
spoločenstva.
V Košiciach existuje
veľké množstvo cirkevných spoločenstiev, z ktorých ste si
mohli vybrať. Prečo práve Cirkev bratská?
- Cítime, že naše poznanie je v zhode so slovom šíreným
v CB. Veríme, že náš každodenný život s Ježišom Kristom
je aj skrze tento zbor napĺňaný a bude sa môcť ďalej
rozvíjať. Ako dlhoročných priateľov poznáme rodinu
Havrilovcov ml. V uplynulých rokoch sme sa zblížili aj s
bratom Havrilom st., s jeho manželkou Zdenkou a dcérou
Bobou. Ľudia ako Marek Porubský, kazateľ Rastislav
Betina na nás veľmi zapôsobili. Vnímame ich ako "živých
svedkov viery", od ktorých sa môžeme veľa učiť.
Čo očakávate teraz už ako príslušníci tohto zboru od
spoločenstva a čím naopak vy chcete toto spoločenstvo
obohatiť, prípadne mu slúžiť?
- Od jednotlivých ľudí očakávame, že sa nám stanú
skutočnými duchovnými bratmi a sestrami, ktorí budú žiť
s nami každodenný život viery s jej radosťami a
bolesťami. A presne tento úmysel máme my s vami.
Čo ste už pri viac ako ročných návštevách tohto zboru
spozorovali ako jeho silné stránky, ktoré oceňujete, a čo
naopak vnímate ako slabé, ktoré treba posilniť?
8
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- Zbor má zaužívané dobré zvyky, ktoré prispievajú k
spoločnej súdržnosti aj rozvoju: biblické vzdelávanie,
stretávanie sa rodín, mládeže, spoločné výlety, detské
besiedky ap. Rovnako vysoko oceňujeme misionársku
službu amerických rodín a sestry B. Havrilovej, v ktorých
vidíme veľký potenciál. Ich život je z nášho pohľadu pre
nás výzvou, aby sme sa popri ich službe mládežníkom,
mladým mamičkám či starším v Art centre alebo vo
Vítkovciach iba pasívne neviezli. Aby sme aj my podľa
svojich možností prispeli rovnocennou pomocou. Podobne
veľký prázdny priestor vnímame v ochotnej službe
jednotlivým "údom tela" zboru. V službe Slova, v uvítacej
službe na začiatku zhromaždenia, v pastoračnej službe, v
službe hudobného doprovodu alebo v občasnom
odbremenení tých, ktorí sa dlhodobo starajú o chorých
alebo seniorov. V službe Slovom je dnes takmer kazateľ
nezastupiteľný.
Za rozhovor ďakuje: Miroslav Bielik

Staršovstvo informuje:





Bola uskutočnená revízia elektroinštalácie.
Staršovstvo schválilo zmenu paušálu služobného telefónu
br. kazateľa, ktorá súvisí s jeho prechodom do CB siete
operátora O2.
Ses.
R.
Komariková
bola
poverená
vedením
a koordináciou práce detskej besiedky.
Výročná členská schôdza sa uskutoční 13.3. Správy za
jednotlivé úseky činnosti treba odovzdať staršovstvu do
14.2.
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Ja som dvere
Ja som dvere!
Povedal Pán Ježiš.
Nikto nepríde k Otcovi
iba cezo mňa.
Unavený ťažkou vinou
nazrel som do komnaty odpustenia.
Ako sa tam však dostať?
Ja som dvere!
Povedal Pán Ježiš.
Postretol ma zármutok.
Do tmavej noci beznádeje
zažiarili dve svetlá radosti.
tak rád by som, vošiel dnu...
Ja som dvere!
Povedal Pán ježiš.
Oviali ma mrazivé vetry zániku.
Kosi mi zamával z krajiny večného žitia.
Kto by tam nechcel byť?
Ja som dvere!
Povedal Pán Ježiš.
Otec, chcel by si prísť do neba?
spýtal sa ma malý syn.
Chcel, odpovedal som.
Ja som dvere!
Povedal Pán ježiš.
Tie dvere majú tvar kríža.

10
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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 0948 235 035
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 a dôchodcov
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Program na mesiace február 2016
7.2.

Ne

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

10.2.
12.2.
14.2.

St 18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
Pi 17:00 Dorast v ArtCentrum, Strojárenská 3
Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

17.2.
18.2.
19.2.
21.2.

St
Št
Pi
Ne

24.2.
26.2.

St
Pi

Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
Dorast v ArtCentrum, Strojárenská 3
Zhromaždenie (br. Miroslav Bielik)
Stretnutie rodín, spoločný obed

2.3.
4.3.

St
Pi

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
17:00 Dorast v ArtCentrum, Strojárenská 3

6.3.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

28.2.

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
Začiatok výletu rodín, Važec (do 21.2.)
17:00 Dorast v ArtCentrum, Strojárenská 3
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

18:00
17:00
10:00
Ne
12:00

Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.2.2016
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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