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Ročník 17
Marec 2016

Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Tým, ţe trpel, naučil sa poslušnosti
Valentínske soirée s koncertom
Večer na Valentína
Rodinný výlet vo Vaţci

Slovo na tento mesiac

Tým, že trpel, naučil sa poslušnosti
Vţdy keď čítam tieto slová autora Epištoly Ţidom vzťahujúce
sa na Pána Jeţiša, stojím v úţase nepochopenia. Ten, ktorý
bol rovný Bohu, v týchto podmienkach nášho sveta, cestou na
kríţ, na vykonanie spasenia, sa musel učiť poslušnosti!
Ako sa učíme my? Čím sa učíme? Kým nás prinucujú
učitelia, rodičia, systém, dovtedy sa akosi nútime učiť sa. Ale
potom, čo získame maturitné vysvedčenie, diplom a titul...,
myslíme si, ţe naše učenie uţ navţdy skončilo. Radšej máme,
keď poučujeme iných! Kto sa však prestane učiť, vyprázdni sa,
lebo zaznamená väčší export ako import.
Syn Boţí sa teda na ceste k osláveniu Boha-Otca na Golgote
učí poslušnosti, podriadenosti sa Otcovi utrpením, kým my sa
učíme v blahobyte našej neposlušnosti. Tým pravým učiteľom
aj dnes zostáva utrpenie! Všade na nás striehne, čaká, postaví
sa nám do cesty. Nemusíme ho nijako privolávať, ono je akoby
stále prítomné v našom ţivote. Chodíme do školy poslušnosti,
nielen sa učiť, ale prijímať utrpenie. V jeho škole - jeho, Pánovo
utrpenie. Kaţdý, kto preţil nejaké utrpenie, prizná i vyzná,
čomu všetkému trvalému sa naučil počas jeho trvania.
A ešte jedna otázka: Keď nás Pán vyzýva, aby sme sa učili
od neho, potom kedy? V akej polohe jeho ţivota? V tej, ako
vyjadril Pavol: Keď bol poslušný aţ do smrti - a to smrti na
kríţi! Tam vyvrcholilo jeho učenie sa poslušnosti v prijímaní
utrpenia sveta, človeka vtedajšej doby i tej dnešnej.
Ak si myslíš, ţe ak prijímaš nejaké vedomosti, ţe sa učíš,
potom si na omyle. Nejaké vedomosti síce nasávaš, ale
nevychovávaš sa, nepretváraš sa! Jeţišovu poslušnosť síce
obdivujeme, ale uţ nie tak radi si ju privlastňujeme, aby sme
ňou ţili. Ako by sme si ju aj mohli privlastniť, keď na jeho kríţ
iba hľadíme, ale nikdy sme na ňom spolu s ním a v ňom
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nezomreli! A bez tejto smrti v ňom a s ním nie je ani ţiadne
vzkriesenie z mŕtvych, s ním, v ňom a pre neho!
M. Bielik

VALENTÍNSKE SOIRÉE S KONCERTOM
Drahé sestry a drahí bratia!
Uţ piaty rok na Slovenku beţí Národný týţdeň manţelstva
(NTM), ktoré má za cieľ „propagovať a podporiť manţelstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka“ (cit:
http://www.ntm.sk/o-nas). My v Mozaike Košice sme vyuţili
túto krásnu iniciatívu a uţ tretí rok sme zorganizovali „Valentínske soirée s koncertom“. Program bol jednoduchý: klavírny
koncert, rozhovory o manţelstve, tombola, vzájomné manţelské rozhovory, rozhovory a budovanie ďalších vzťahov, modlitba...
Niektorí huslisti nám ochoreli, a tak sme mali excelentného
klaviristu. Po minulé 2 roky sme čítali poéziu a skôr pasívne
zapájali ľudí. Počas tohto februára sme však mali aktivity na
tému: „Recept na dobré manţelstvo“. Kaţdý pár mal svoj „hrniec“ do ktorého pridávali ingrediencie a rozprávali sa o nich.
Veľkú radosť máme z účasti. V roku 2014 sme Valentínske
posedenie robili v maličkej cukrárni s 9 ľuďmi. Pamätám si tam
jedného pána so synom, ktorý sedeli v cukrárni a my sme nabehli s programom. Vysvetlili sme mu, kto sme a ţe budeme
radi, keď ostane... a ostal s nami vyše hodinu. V roku 2015
sme sa uţ presunuli do reštaurácie. Tam nás bolo 20 ľudí. Nemôţme zabudnúť na nesmierny záţitok z koncertu husľového
kvarteta. Tento rok sme našli ešte lepšiu reštauráciu. Teraz nás
bolo 32 ľudí. Mnoho priateľov nemohlo prísť, pretoţe nemali
kam dať deti. Na budúci rok to skúsime riešiť. Boli sme v jednej
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veľkej reštauračnej miestnosti-hale. Oddelení od ostatných hostí sme boli iba paravánom. Oni spolu s nami počúvali koncert,
ale aj príhovory. Viackrát reagovali potleskom :)
Aj tento rok som úprimne duchovne dojatý tým, ţe vidím
nesmierne veľa otvorených dverí pre evanjelium v našej kultúre
a prostredí. Zaţili sme krásny večer, kde sme si vzájomne slúţili na budovanie manţelstiev. Zdieľali sme sa. Modlili sme sa.
To všetko „pred očami“ mnohých neveriacich ľudí, ktorí boli buď
medzi nami, alebo za paravánom.
Duchovne ma povzbudzuje tento obraz. Cirkev oddelená od
sveta „len“ paravánom. Tak, aby svet všetko videl a počul. Tak,
aby svet okolo nás videl evanjelium medzi nami a počul tú najväčšiu ţivú správu o Bohu, ktorý poslal svojho Syna, aby zmieril svet so sebou...
V deň Valentína som mal dve kázania a popoludní to naše „soirée“.
Dovoľte mi uviesť zopár myšlienok z kázania: „Štyri moci
manţelskej lásky“. Texty: 1Kor 13:1-3,13; Ján 3:16; Ján 8:8-11
Túžba po láske je v nás zakódovaná. Kaţdý človek hľadá
svoje šťastie. Obrovské mnoţstvo umeleckých diel od filmov,
hudby, obrazov, poézie, prózy – hľadá a oslavuje lásku. Ľudia
hľadajú a oslavujú lásku... aj keď jej úplne nerozumejú... aj
keď ju úplne nemajú... aj keď ju nevedia úplne uchopiť... dokonca ju nevedia ani presne definovať... Ľudia však vedia, ţe
bez lásky nemôţu ţiť. Je to tak hlboká a osobná túţba, ţe nás
premieňa. Premieňa nás aj túţba po láske, jej neprítomnosť, a
o to viac jej prítomnosť. Ako je moţné, ţe láska má takú moc?
Čo je to za moc?
Čo má Biblia spoločné s manţelskou láskou? Biblia a biblické
kresťanstvo hovorí, ţe manţelská láska nie je akákoľvek ľudská
láska, má pôvod v Bohu, a má svoju podobu. Je ňou dobrá
správa o záchrane a premieňaní človeka na podobu Boţieho
syna Pána Jeţiša Krista.
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4 moci manţelskej lásky:
1. Manţelská láska má moc pravdy
2. Manţelská láska má moc zmierenia
3. Manţelská láska má moc premeny
4. Manţelská láska je záväzná
1. MANŢELSKÁ LÁSKA MÁ MOC PRAVDY. Pravda o nás začína byť pomenovávaná. Sme egocentrici a od manţelstva chceme plnenie našich potrieb. Sme sebeckí a druhého chceme vyuţiť pre vlastné ciele a šťastie. Sme hriešni a chceme mať všetko pod kontrolou. Sme slabosi a utekáme do virtuálnych realít.
Nie je vinný tvoj partner. Začína to u teba. Nie je vinná moja
manţelka. Začína to u mňa. Pravda o nás začína plávať na povrch.
2. MANŢELSKÁ LÁSKA MÁ MOC ZMIERENIA. Čo s tým, keď
uţ vieme o sebe pravdu? Namiesto úteku k matke a práci nás
pravda manţelstva musí priviesť k manţelskému zmiereniu.
Musí prísť rozhovor a slovo: odpusť mi. Pokánie. Odpustenie.
Zmierenie dvoch nepriateľských strán. Pozrite sa na Knieţa
mieru a na jeho základe si začnite navzájom vyznávať hriechy.
Do vášho manţelstva sa vráti nesmierna moc, ktorá vás bude
učiť pokore, ale aj vďačnosti. Budete slobodní, pretoţe prestanete drţať veci pod vlastnou kontrolou. Vaše deti a susedia začnú vidieť Boha vo vašom manţelstve.
3. MANŢELSKÁ LÁSKA MÁ MOC PREMENY. Drahé sestry a
bratia! Ako vyzerá takáto domácnosť? Je slobodná a je milostivá. Teraz ale prichádza otázka: „To mám tolerovať vrtochy
svojho manţela / manţelky?“
Po prvé, ak chceme takto diskutovať, tak najprv zruš svoje
vrtochy... a áno, tak ako chceš, aby tvoj partner toleroval tvoje
vrtochy, tak ty budeš tolerovať tie jeho.
Po druhé. Manţelstvom ste nevytvorili priestor dokonalosti.
Manţelstvom ste vytvorili priestor K DOKONALOSTI. Skúste dať
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dobrý pozor. Myslíte si, ţe ak budete robiť 1+2+3, tak môţete
ostať rovnakí?
4. MANŢELSKÁ LÁSKA JE ZÁVÄZNÁ. „Veď či všetko toto nemôţme robiť aj bez manţelstva? Veď keď sa to nepodarí, tak sa
rozídeme...“ Tu je pointa všetkého. Kým terajší vzťah môţe byť
krásny a môţe byť v ňom pravda, milosť, odpustenie
a premena, manţelstvo hovorí: „JA TO NECHCEM IBA DNES.
ZAVÄZUJEM SA TI, ŢE TOTO TI PONÚKNEM NA CELÝ MÔJ ŢIVOT. MÁŠ MOJE SLOVO.“
Ţena: „Prečo ma máš rád? Si krásna... a keď to nebude? Si
šikovná...a keď to nebude? Som do teba zamilovaný... a keď to
nebude? Je mi s tebou dobre... a keď to nebude? Prečo ma máš
rád?“ Muţ povie: „Lebo som si ťa vyvolil a rozhodol som sa ťa
milovať a budovať tvoj ţivot na Kristovu podobu.“
Iba záväzná láska sa môţe rozhodnúť do budúcnosti k 4
mociam.
Ervin Mittlemann
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Valentine’s Eve
Večer na Valentína
A beautifully decorated room.
Live music playing in the background.
A photo booth.
Delicious hors d'oeuvres, desserts and drinks.
A couple dancing the Viennese waltz.
Beautiful hand-crafted gifts.
A panel of older couples answering questions about lessons learned during decades of marriage.
An evening well spent among friends and friends-in-the-making.
That describes, in brief, what we experienced on the eve of
Valentine's day with 12 couples at the Meeting Place. Esther and I
were privileged to participate in this event planned by Rebecca
Gregoire and her Mami Klub team.
Our intent is to engage and love people who are not-yet believers in ways that they can relate to in order that we may introduce them to authentic gospel truth and living. As a team we try to
provide interesting activities by which people can enrich their lives
while giving us an opportunity to befriend them. As their friends,
we want to love them well. That means we want each one to
know the love and grace of Jesus personally.
I am currently offering an English book reading club on Mondays , and an English Bible reading club on Wednesdays. Esther leads a women's Bible study on Thursdays. Peter Pristiak and Pierre
van Vuuren asked our team to give some Bible teaching and fellowship to a few believers in Druzstevna. Marcel will join me in
this ministry. With our team we provide informal meals and game
nights to which we invite our contacts from our various activities.
In all of our efforts we ask Holy Spirit to give fruit in the lives
of our friends. We value your participation and support by prayer
and encouragement.
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Nádherne vyzdobená miestnosť.
Ţivá hudba hrá v pozadí.
Kabínka, v ktorej sa dá odfotiť.
Lahodné predjedlá, zákusky a nápoje.
Manţelský pár, ktorý tancuje viedenský valčík.
Prekrásne ručne vyrobené darčeky.
Skupinka starších manţelských párov odpovedá na otázky
o tom, čo sa naučili v manţelstvách trvajúcich niekoľko desaťročí. Dobre strávený večer medzi priateľmi a tými, ktorí sa nimi práve stávajú. Toto v stručnosti popisuje, čo sme zaţili večer na Valentína s 12 manţelskými pármi na Mieste stretávania
(Meeting Place). Ester a ja sme mali tú výsadu zúčastniť sa tohto podujatia, ktoré naplánovali Rebecca Gregoire a jej tím z
Klubu mamičiek.
Naším zámerom je pritiahnuť a milovať ľudí, ktorí nie sú zatiaľ veriacimi, a to spôsobmi, ktoré sú im blízke, aby sme im
mohli predstaviť autentickú pravdu evanjelia a ţivota. Ako tím
sa snaţíme ponúknuť zaujímavé činnosti, pri ktorých môţu ľudia obohatiť svoje ţivoty, a tým nám zároveň dajú príleţitosť,
aby sme sa s nimi mohli spriateliť. Ako svojim priateľom im
chceme ukázať úprimnú lásku. To znamená, ţe chceme, aby
kaţdý jeden z nich osobne spoznal Jeţišovu lásku a milosť.
V súčasnosti ponúkam kaţdý pondelok klub čitateľov kníh v
angličtine a klub čitateľov Biblie v angličtine kaţdú stredu. Ester
vedie štúdium Biblie pre ţeny kaţdý štvrtok. Peter Prištiak a
Pierre van Vuuren poţiadali náš tím, aby sme prinášali biblické
vyučovanie a spoločenstvo niekoľkým veriacim v Druţstevnej.
Marcel sa ku mne pripojí v tejto sluţbe. S naším tímom poskytujeme neformálne stretnutia pri jedle a večerných hrách, na
ktoré pozývame našich ľudí z našich rôznych aktivít.
Vo všetkom našom úsilí prosíme Ducha Svätého o ovocie do
ţivotov našich priateľov. Váţime si vašu účasť a podporu modlitbami a povzbudením.
Jeff Talley
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Rodinný výlet vo Važci

Stáva sa pomaly tradíciou, ţe v čase jarných prázdnin sa
zborové rodiny s malými deťmi vydávajú na cestu do Vaţca,
kde máme moţnosť prenájmu zariadenej chaty v krásnom prostredí Tatier. Aj tohto roku sme sa tešili na sneh, ktorý sa
v Košiciach len na chvíľu mihol. Ţe ani v Tatrách nie je sneh
samozrejmosťou, sme mohli vidieť hneď po príjazde, keď husto
pršalo a všade dookola bolo len blato. Niektoré deti sa tešili uţ
od minulého pobytu na sánkovačku a ďalšie zimné radovánky,
takţe rodičia mali ťaţké hlavy, čo robiť. Nakoniec sme sa rozhodli ísť to skúsiť na druhý deň na Štrbské Pleso. To sa ukázalo
ako šťastné rozhodnutie – ranný dáţď so snehom sa v areáli
postupne zmenil na sneţenie a deti si uţili snehu (aj premočeného oblečenia) do sýtosti. Najlepšie sa však mala malá Janka,
ktorá celý ten čas v aute prespala. Večer po našom návrate do
Vaţca začalo sneţiť aj tam a do rána bolo krásne bielo. Takţe
na druhý deň stačilo vybehnúť pred dom alebo na zjazdovku za
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dedinou a vychutnať si krásny slnečný deň na snehu. Večer
a cez noc opäť sneţilo a my sme sa tešili na bielu nedeľu. Aby
sme však nemali veľkú dilemu ohľadne nedeľného programu,
tak Pán Boh zmenil sneţenie opäť na dáţď, ktorý všetok sneh
postupne zmyl. Z pohľadu detí to teda skončilo rovnako, ako
začalo. Ale aj tak si v spoločných hrách rýchlo našli náhradu za
sneh.
Pýtate sa, čo rodičia? Predovšetkým vyuţívali skutočnosť, ţe
v chate bolo málo zničiteľných vecí a v dohľade nad deťmi sa
mohli striedať, k spoločným rozhovorom. Po večeroch, keď uţ
boli deti uloţené, sme sa spoločne zamýšľali nad aktuálnymi
témami pre sluţbu rodín i celého zboru. Preberali sme svoje
duchovné skúsenosti a rozmýšľali o potrebách budúcnosti. Zakončené to bolo nedeľnými bohosluţbami s modlitbami všetkých
zúčastnených.
Myslíme si, ţe pre
všetkých to bol uţitočný čas. Uţ teraz sa
tešíme na opakovanie
na budúci rok.

Hana a Ivan Ţeţulovci
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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: kaţdú nedeľu v priebehu hlavného zhromaţdenia

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 kaţdodenného 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 mesiac marec 2016
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Večera Pánova

6.3.

Ne

9.3.
11.3.

St
Pi

18:00
17:00
10:00
Ne
15:00

Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
Dorast v ArtCentrum, Strojárenská 3
Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Výročná členská schôdza

St
Pi

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

13.3.
16.3.
18.3.
20.3.

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

27.3.

10:00 Veľkopiatočné zhromaždenie
13:00 Ekumenický pašiový sprievod
Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

30.3.
1.4.

St
Pi

25.3.

3.4.

Pi

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
17:00 Dorast v ArtCentrum, Strojárenská 3
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Ne
Večera Pánova
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
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