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Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Pšeničné zrnko
DAKOSOVCI
Seminár „Poď za mnou...“
Pašiový sprievod 2016

Slovo na tento mesiac

Pšeničné zrnko
Prichádza čas, kedy sa do zeme na celom svete zaseje
mnoţstvo pšeničných zŕn. Pán Jeţiš vysvetľuje: ak má priniesť
úţitok, kaţdé takto zasadené zrno do zeme musí odumrieť. Ak
nezomrie, ak sa jeho obal nerozpraskne, zostane samo - bez
úţitku.
Poznáme tieto slová, ale skôr ich vzťahujeme na Pána Jeţiša
ako na seba. Aj on ich v prvom rade vzťahoval na seba, lebo stál
pred momentom svojej smrti. Ak však neprejdeme aj my, kaţdý
jeden z nás, takýmto "prírodným" procesom, potom zostaneme
sami. Milujeme svoj ţivot, svoju dušu nado všetko, a nechceme o
ňu prísť. Pôsobia v nás odstredivé a dostredivé sily. Bliţšia nám je
košeľa ako kabát. Bliţší nám je časný ţivot ako ten večný. Iná
cesta však k nemu nevedie - iba cesta smrti. Vţdy šlo a ide o našu
dobrovoľnosť, slobodnú vôľu. Môţeš sa nechať vhodiť do zeme a
zomrieť, alebo sa do zeme nemusíš nechať vhodiť. A aj keď si v
zemi, stále sa ešte nemusíš nechať zničiť. Máš svoj časný ţivot vo
svojich rukách. Buď ho chceš zachrániť, alebo ho zachrániť
nechceš. Záchrana je len jedna - v smrti. V dobrovoľnej smrti, v
zrieknutí sa práva na svoj ţivot prirodzený, aby si získal ţivot
darovaný - večný.
Uvaţujem, či stačí iba raz zomrieť. Ak sa však Pavol vyjadril, ţe
je spolu s Kristom ukriţovaný a neţije uţ on, ale Kristus v ňom,
potom myslel na proces, ktorý raz začal - tým, ţe zrnko na
začiatku v znovuzrodení odumrelo a odumiera stále. V nasledovaní
Pána Jeţiša. Iba tak sa otvára poţehnaniu na prinášaniu mnohého
ovocia, úrody, ţivota, ktorý je poznačený pravým ţivotom: "Prúdy
živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa" (J 7, 38)
Patríme sebe, alebo tomu, ktorý za nás zomrel i vstal z mŕtvych?
Ak sme zomreli spolu s ním, budeme spolu s ním aj ţiť.
M. Bielik
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DAKOSOVCI

Zuzka: môj príbeh s Bohom sa začal pred 17 rokmi. Vtedy
som sa zúčastnila jedného anglického tábora, ktorého cieľom
bolo zvestovať evanjelium študentom. Vďaka mojej úbohej
slovnej zásobe z angličtiny sa mi osobitne venovala jedna Američanka, ktorá mala skúsenosti s prácou s hlucho-nemými. Čiţe
rukami - nohami sa mi snaţila vysvetliť evanjelium. Nepodarilo
sa. Okrem toho mi však čítala kaţdý deň z rôznych častí Biblie
(samozrejme v angličtine). Kaţdopádne, nešlo mi to do hlavy,
čo to môţe byť za kniha, z ktorej sa dá čítať raz zo začiatku,
inokedy zo stredu či z konca. A keďţe to dievča ju čítalo kaţdý
deň, zdalo sa mi, ţe to musí byť niečo fakt zaujímavé.
Po návrate domov som začala hľadať na policiach našej
domácej knihovničky výzorovo podobnú knihu (čierny obal, zlaté písmená...) a zrazu som ju našla - Bibliu, ktorá patrila kedysi
starému otcovi. Zo zvedavosti som sa rozhodla, ţe si ju rovno
prečítam celú. Pri kaţdodennom čítaní napriek starozákonným
pasáţam plných iba ťaţko vysloviteľných mien a opisov sa mi
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Boh začal prihovárať a môj ţivot sa začal postupne meniť. Cesta viery viedla mnohými skúsenosťami s cirkvami/zbormi, ktorých učenie sa mi zdalo protirečiace s pasáţami čítanými z Biblie. Napokon ma Boh priviedol do ŠHPK (Študentský Hlas pre
Krista), kde som stretla kresťanov snaţiacich sa ţiť podľa biblických princípov a časom som sa aj zapojila do ich evanjelizačnej
práce pre študentov.
Gabriel: u mňa to bol dlhší proces, ale viaţe sa to k obdobiu,
keď som mal 13 rokov. Boha som dovtedy vnímal asi ako väčšina detí: všemocný kontrolór, ktorý všetko vie a všetko vidí.
Ale je ďaleko a jediné, čo ho zaujíma, je, kedy ma môţe potrestať. V roku 1996 sa mi dostal do ruky časopis ,,Sejba a ţatva“,
ktorý pravidelne dostávala moja mama uţ niekoľko rokov. Napriek menu to nebol poľnohospodársky plátok ale kresťanský
štvrťročník, z ktorého som pochopil zopár základných vecí (neberte to ako teológiu, napíšem to tak, ako som to vtedy preţíval):
Pochopil som, ţe som hriešny (veď sa nemodlím kaţdý deň,
aj rodičov hnevám, aj sestre idem na nervy, sem-tam klamem
atď.) a dôsledok toho bude večné odlúčenie od Boha v pekle a ţe jediné riešenie je moje hriechy vyznať Bohu, oľutovať
a hádam bude dobre, hádam naňho zapôsobím a zmiluje sa.
Pamätám si, čo povedala moja sestra Denisa, ţe ona si je istá,
ţe pôjde do neba k Bohu. Tomu som sa veľmi divil, ako to môţe s takou istotou tvrdiť, keď tam ešte nie je. Nerozumel som
tomu, ale niekedy to vo mne rezonovalo. Kaţdopádne bol som
len začínajúci adolescent, tak som to nechcel riešiť, veď ešte
mám čas, však väčšinou zomierajú len starí ľudia. Ale z toho
kresťanského časopisu som čítal, ţe Jeţiš si po svojich môţe
kedykoľvek prísť, a keď sa tak stane, pre tých, ktorí tu ostanú,
uţ niet záchrany. Ešte sa pamätám, ako som v tie noci chodil
kontrolovať, či je mama ešte v posteli (o nej som vedel, ţe je
isto veriaca).
Suma sumárum, na kaţdého platí niečo iné, mňa prinútil prvýkrát reálne osloviť Boha strach z posmrtného ţivota. A potom
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nádherný pocit úľavy a šťastia, keď som mu vyznal všetky hriechy, na ktoré som si vedel spomenúť.
To, ţe hriechy sú mi odpustené kvôli Jeţišovi a nie kvôli mojim modlitbám a skutkom, som pochopil aţ neskôr na základe
rozhovorov a čítania kresťanskej literatúry, ktorú sme mali doma. Strach sa postupne menil na neopísateľnú radosť, pokoj
a pocit bezpečia.
Spolu: Zuzka mala ,,jasnú predstavu“, o svojom nastávajúcom veriacom manţelovi a veľmi konkrétne sa modlila (doslova
diktovala Bohu určité jeho vlastnosti). Avšak zakaţdým zostala
sklamaná, keď jej Boh ukázal muţa ,,podľa jej predstáv“. Po
takýchto vtipných lekciách od Boha Zuzka uzavrela kapitolu
nastávajúceho manţela s tým, ţe čaká „na princa na bielom
koni“. Ale Boh má zmysel pre humor, lebo krátko po tom, čo
tieto slová vyslovila, jej na dedinskom jarmoku precválal cez
nohy biely kôň menom Sandokan. Na traumatológii z toho potom mali srandu, ţe slečna čaká princa na bielom koni, ale zatiaľ dorazil len ten kôň.
Roky po tejto nehode sa stretli s Gabrielom priamo v dedine, odkadiaľ Zuzka pochádza. Gabriel tam svedčil v zbore spolu
so svojimi kamarátmi. Po ukončení štúdia v zahraničí sa vrátil
do Košíc. Keďţe v maďarskom zbore reformovaných (kam sme
obaja patrili), neboli ľudia, ktorí by slúţili resp. robili evanjelizačnú sluţbu pre mládeţ, ţivoty Gabriela a Zuzky sa v jednom
momente pri spoločnej sluţbe pretkali. A keďţe biely kôň princovi pred rokmi ušiel, Zuzka nespoznala, ţe Gabriel je ten
princ, na ktorého čaká. Ani u Gabriela to nebola láska na prvý
pohľad. Zuzka musela prejsť okolo neho týţdeň čo týţdeň pri
spoločných sluţbách. Iróniou boli v tom období ulice Košíc plné
reklamy na aktuálnu hollywoodsku produkciu s názvom „Láska
na druhý pohľad“.
poţiadal Zuzku a jej rodinu, aby ju mohol bliţšie spoznávať
(nebolo to randenie alebo bezcieľne chodenie, cieľom bolo spoznať toho druhého ako potenciálneho manţela/manţelku). Po 3

Zborové listy 4 / 2016

5

mesiacoch ju poţiadal o ruku a o ďalšie 3 mesiace na deň Emanuela (hebr. Boh je s nami) si ju zobral za ţenu.
A áno, Boh je s nami. Napriek všetkým lekárskym diagnózam ,,NEMOŢNÉ“ nás poţehnal Danielkom a súčasným tehotenstvom napísal ešte aj výkričník za MOŢNÉ! Boh je s nami aj
v našich manţelských výzvach, kedy bojujeme s kompatibilitou
ruţového mikrofónu a modrých slúchadiel a naopak. Boh je
s nami aj v našich všedných dňoch, keď svedčíme svojimi ţivotmi ľuďom okolo nás. A On je s nami aj keď padáme, máme
pochybnosti a neprinášame Jeho menu slávu. Vďaka mu za to
všetko!
Dakosovci

Seminár „Poď za mnou...“
V sobotu 12.marca sme prvýkrát organizovali celodenný
seminár. Organizátormi boli novovznikajúci druhý zbor Cirkvi
bratskej Mozaika Košice a „PLANT.sk“ - slovenský odbor zakladania zborov. Seminár trval celý jeden deň, od rána 9:00 do
19:00. Prítomných bolo asi 25 ľudí, ktorí pochádzali zhruba zo 6
rôznych skupín hlavne z Košíc.
Centrálnou témou bol Jeţišov výrok: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Matúš 4:19. Našim cieľom bolo pomôcť
ľuďom vidieť pevnú praktickú teologickú niť od Boţieho príbehu
– evanjelia – transformácie ţivota – po misiu. Vyučovanie sme
rozloţili do štyroch seminárnych blokov po 2 hodinách. Prvú
hodinu sme vţdy trávili teoretickým vyučovaním s praktickými
príkladmi a druhú hodinu plodnými diskusiami a modlitbami.
Záleţalo nám na teologickej hĺbke, ale aj na praktických skúsenostiach či podpore ďalších skupín.
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Začali sme s predstavením „Príbehu Mozaiky“ a kaţdý z
nášho tímu hovoril, prečo je práve v Mozaike. Táto prvá časť
bola dôleţitá preto, aby sme videli prepojenie dynamiky rozširovania Boţieho kráľovstva s touto dynamikou v našich ţivotoch. Moţno jednoduchšie. Ak Boh chce šíriť svoje kráľovstvo,
tak ako sa to týka priamo nás osobne, tu v Košiciach?
Druhou témou bolo „Poď za mnou... - Evanjelium ako centrum života“. Evanjelium Jeţiša Krista sa, ţiaľ, v niektorých prípadoch rýchlo stáva iba akousi základnou štartovacou čiarou
pre nového kresťana. Potom príde realita a domnelý „duchovný
rast“. Celý problém nastáva vtedy, ak uţ naše ţivoty majú iné
posolstvá ako evanjelium. Evanjelium sa môţe dostávať do
úzadia. Hovorili sme o tom, ako stavať svoje kaţdodenné ţivoty
okolo evanjelia tak, aby práve ono bolo centrálnou motiváciou a
mocou pre kaţdú oblasť nášho ţivota. Taktieţ práve evanjelium
má byť našou verbálnou ale aj vzťahovou normou. Tak sa môţeme stávať evanjeliovými ľuďmi, ktorí vţdy a všade môţu práve toto evanjelium šíriť.
Tretia téma „... a urobím z vás... - Evanjelium mení náš život“. Tu sme hovorili o učeníckom celoţivotnom procese. Je to
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proces charakterového, motivačného, skúsenostného, spirituálneho premieňania sa na Kristov obraz. Cieľom je, aby sme boli
stále viac podobní Jeţišovi Kristovi. Tu sme hovorili o dynamike
zmien. Ako vyzerá takýto „kresťan“ - samozrejme s krásnym
odlišným osobným príbehom a charakterom. Taktieţ sme hovorili o spôsoboch, ako vytvoriť zborovú kultúru ľudí, ktorí „prijímajú zodpovednosť za duchovný rast“ toho druhého.
Štvrtou témou bola „... rybárov ľudí. - Misia“. Pohyb od
stredu, Jeţiša Krista cez jednotlivcov a zbory - komunity evanjelia k evanjeliu medzi národmi. Evanjelium nikdy nestojí. Je
zvesťou v pohybe. Je dynamickou zvesťou. Veríme, ţe jednou z
dôleţitých úloh Ducha Svätého je šíriť panstvo Jeţiša Krista,
hovoriť o Kristovi, premieňať ţivoty Kristom a priťahovať k nemu ďalších ľudí, ktorí mu ešte nepatria. Ako to Duch Svätý robí? Cez ľudí, ktorých vysiela do kaţdodenného všedného ţivota.
Drahé sestry a bratia! Ako aj čítate, bolo toho hojne. Preţili
sme poţehnané chvíle a tešíme sa, kam nás Boţie slovo posunie ďalej.
Ervin

Pašiový sprievod 2016
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Ekumenické spoločenstvo mesta Košíc sa uţ dvadsiaty druhýkrát vydalo na Veľký piatok na spoločné putovanie centrom
nášho mesta, aby sme si v jednote viery pripomenuli utrpenie
nášho Pána. Počasie bolo tohto roku výrazne lepšie ako vlani,
jarné slniečko pekne svietilo a bolo aj pomerne teplo, čo prispelo k lepšej účasti. Potešilo ma, ţe z nášho zboru bola naozaj
hojná účasť.

Hlavnou témou tohto ročníka bolo milosrdenstvo. Veľkonočné udalosti predstavujú vrchol Boţieho milosrdenstva voči
ľuďom. Od Neho sa potom môţeme a máme učiť aj my. Nad
rôznymi aspektmi milosrdenstva sa pri jednotlivých zastávkach
pri kostoloch a modlitebniach zamýšľali predstavitelia zúčastnených cirkví na základe Jeţišovho podobenstva o milosrdnom
Samaritánovi. Mali sme moţnosť počuť mnoho podnetných
myšlienok o praktickej podobe a aplikácii milosrdenstva
v dnešnej dobe. Príjemné boli aj mnohé stretnutia s priateľmi
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z iných zborov a cirkví, či uţ po dlhšom alebo kratšom čase.
Preto aj po skončení pochodu sa ľudia rozchádzali iba pomaly.
Škoda, ţe jedna z cirkví Spoločenstva sa rozhodla pozastaviť
svoju účasť na spoločných akciách kvôli nejakým neurovnaným
sporom. Ale aj to znova pripomína, ţe milosrdenstvo potrebujeme naozaj všetci...
Ivan Ţeţula

Staršovstvo informuje:
.

•

V Ţiline sa 2.4. uskutočnila 14. konferencia pracovníkov
s deťmi CB. Za náš zbor tam boli ses. L. Mišáková a H.
Ţeţulová.

•

9.4.
sa
uskutoční
stretnutie
v Hermanovciach nad Topľou.

•

14.-16.4. sa v Poprade bude konať konferencia Máme čo
zvestovať.
Téma
je
veľmi
aktuálna:
„Zvestujeme
manţelstvo z pohľadu večnosti“.

•

20.-22.4. bude náš br. kazateľ
Kresťanských zborov v ČR.

•

29.4.-30.4.
sa
uskutoční
Východoslovenské stretnutie mládeţe
Boh.

•

Br. kazateľ bude čerpať dovolenku v dňoch 2.-6.5.

•

Do nášho spoločenstva by mala prísť slúţiť misionárska
rodina Kris a Paula Lundgaardovci z Nitry.

vs.

slúţiť
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na

konferencii

v Hermanovciach
s témou: Pozri, váš

Organizačné informácie
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staršovstiev

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:
SK76 0900 0000 0050 2302 2870 - zabezpečenie kaţdodenného
chodu zboru
SK78 3100 0000 0043 5012 9742- pre investičnú výstavbu
Bardejovská

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

Program na mesiac apríl 2016
Zborové listy 4 / 2016
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3.4.

Ne

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

6.4.
8.4.

St
Pi

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

10.4.

Ne

10:00 Zhromaždenie (br.Jeff Talley)

13.4.
15.4.

St
Pi

17.4.

Ne

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

20.4.
22.4.
24.4.

St
Pi
Ne

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

27.4.
29.4.

St
Pi

1.5.

Ne

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

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

Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 30.4.2016
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Ţeţula
Jazyková korektúra: M. Bielik
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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