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Ročník 17
Máj 2016

Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Ak je s nami Boh, kto je proti nám?
Svedectvo-Majlathovci
Rodina je základ štátu
14. konferencia pracovníkov s deťmi

Slovo na tento mesiac

Ak je s nami Boh, kto je proti nám?
Týmito slovami povzbudzuje Pavol veriacich v Ríme, ktorých nikdy nevidel - a teda aj nás, ktorých nevidí. O ktorých
však niečo podstatné vie, ţe totiţ neţijú svoj ţivot pod znamením strachu a neúspechu, ale v znamení víťazstva. Nijakých
falošných hrdinov. Dnes stojíme pred inými bariérami, ako stáli
veriaci v minulosti. Ohrozuje nás nový typ civilizácie a kultúry,
v ktorých si pokúšame nájsť svoje miesto. I svedčiť.
Ako reagujeme na nové podnety, situácie ale i výzvy zároveň?
Tí, ktorí prešli znovuzrodením a zosúladili svoj ţivot v moci
Ducha Svätého s evanjeliom, neprichádzajú do krízy. Naopak,
vedia, ţe napätie medzi svetom a evanjeliom patrí k podstate
ţivota viery.
Tí vlaţní, nechcem pouţiť slovo "poloveriaci", sa často stávajú obeťou ľudských ohľadov, strachu ukázať, ţe ich Pánom je
Jeţiš Kristus.
Nech patríme do prvej či druhej skupiny, uvedomujeme si,
v akom svete ţijeme. Čo ovláda svet mimo nás a okolo nás. Je
to nevšímavosť, predsudky, slabosť, zlozvyky, nenávisť a nepriateľstvo. Presadiť evanjelium proti takémuto štýlu je takmer
nemoţné.
Iste: bolo nemoţné, aby ešte takmer chlapec porazil obra.
Dávid si nenasadil brnenie a nemal nijaké skúsenosti s týmto
typom boja. Napriek tomu vykročil. Ako? V mene Boţom! Odhodil od seba všetku svoju múdrosť, všetky overené skúsenosti. Zostala mu len viera. Veľmi osobná - a víťaziaca.
Logika Boţieho pôsobenia vo svete aj prostredníctvom nás
je vţdy tá istá. Boh volí to, čo je nepatrné a bezmocné, aby
víťazil nad hrubou presilou a dokonalým obrnením proti zvesti o
stratenosti i záchrane človeka. Prečo sa báť, prečo pochybovať,
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keď vieme, ţe dielo spasenia iného človeka nie je v mojej moci?
Práve toto vedomie dalo silu apoštolom vykročiť do sveta so
svedectvom o ukriţovanom i vzkriesenom Jeţišovi Kristovi - a
oslovovali všetky kategórie ľudí. Boh poţehnal ich dôveru.
Myslíme si, ţe nás nevedie? Ţe pri nás nestojí? Ţe mu dnes
nezáleţí, aby všetci ľudia boli spasení a dospeli k poznaniu
pravdy?
M. Bielik

Svedectvo – Majlathovci

Pozdravujeme! Na poţiadanie sme napísali pár slov o nás a
našej rodine.
Nie sme členmi CB, ani rodení domáci vo vašom zbore.
Sme veriaca rodina s beţnými starosťami, ktorá hľadá spoločenstvo veriacich v Boha. Pred pár rokmi sme vďaka môjmu
bratovi Gabrielovi (jeho svedectvo sa nachádza v minulom čísle
ZL) navštívili zbor CB a odvtedy sem často a radi prichádzame.
Boli sme prekvapení, koľko lásky, viery, pozornosti a priateľstva
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prúdi vo vašom zbore. Určite sa teraz pousmejete a hneď vám
napadne pár dôvodov, prečo to tak nie je. Kaţdopádne pre nás
a naše deti zostáva zbor CB dôleţitým miestom a dúfame, ţe
časom sa aj my staneme potrebnými pre tento zbor.
Marian a ja sme pôvodom Košičania. Obaja sme členmi Maďarského reformovaného zboru. (Áno z toho kostola od vedľa.)
Snaţíme sa, aby sme Boha nenavštevovali iba v nedeľu dopoludnia, aby to nebola kultúrna vloţka nášho ţivota, ale aby Boh
bol súčasťou kaţdodenného ţivota nás aj našich detí.
(Denisa) Boh ma milostivo nechal vyrásť v rodine, kde jeho
meno nebolo cudzie vďaka mojej mame. Práve ona sa snaţila
oboch nás - mňa a brata - vychovávať vo viere. Čítala nám príbehy z Biblie, spievala, modlila sa s nami po večeroch. Postupom času sme začali vyhľadávať spoločenstvá veriacich. Boli to
letné tábory, celoročné biblické hodiny, piatkové spevokoly,
cirkvi v zahraničí. Stretli sme mnoho ľudí, ktorí nás ovplyvnili
svojimi ţivotmi. Pre mňa jednou z nich bola Eva F., ktorá učila
v nedeľnej škole, organizovala tábory a spájala iných mladých
kresťanov. Svoj ţivot venovala deťom a ešte stále ho ( s menšími pauzami) venuje: vedie v reformovanom zbore Nedeľnú
školu pre deti. Modlila sa za mňa a za všetky "svoje" deti. Snaţila sa všetkých nás čo najviac naučiť o Bohu. Po mojom návrate do Košíc som s ňou znovu začala spolupracovať a pomáhať
jej v Nedeľnej škole. Je to taký malý úrok, ktorý rada splácam.
Myslím na to, čo píše Pavol v Ef 2, 8-9: "Lebo ste spasení
milosťou skrze vieru. (Spasenie) nie je z vás, je to Boží
dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." Darmo som v
mladosti vypomáhala v táboroch, keď moje srdce nebolo otvorené. Boh ma niekoľkokrát prinútil padnúť pred ním v slzách na
kolená. Je ťaţké pozrieť sa do vlastnej duše a topiť sa vo vlastných hriechoch. Nie je to pekný pohľad. Pán Jeţiš však zomrel
aj za mňa a Boţia milosť je neskutočný dar.
Mariánov duchovný ţivot bol tieţ ovplyvnený rodinou. Ţiaľ,
ţe rodinné vzťahy vţdy trpeli kvôli dôrazu na druh vyznania,
keďţe jedna strana bola reformovaná a druhá katolícka. Večný
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neviditeľný boj medzi rodinami vyústil do náboţenskej apatie,
kresťanské aktivity sa zredukovali na nedeľné dopoludnie. Boh
sa však Mariana nevzdal. Veľký zlom v jeho ţivote prišiel, keď
sa presťahoval do prahy. Stretol pár starých známych, ktorí ho
v nedeľu pozvali do zboru. Zistil, ţe tamojší farár je v podstate
celkom férový človek, ktorý nehromţí iba z kazateľnice, ale vie
pokračovať v priamych odpovediach ľuďom aj mimo zbor.
Priama cesta k Bohu nevedie, kaţdý si ju musí vyšliapať z tŕnia
svojho srdca a svedomia sám. Pokoj duše a istota večného
ţivota sú však dary, ktoré si odvtedy nosíme so sebou.
Vďaka Boţej milosti sa v tomto roku doţívame okrúhleho jubilea - oslávime 10. výročie našej svadby. Naše dievčatá nám
rastú pred očami a napĺňa nás radosťou vidieť, ako sa Pán Jeţiš
stáva súčasťou aj ich ţivotov.
Preţili sme toho s Mariánom veľa, precestovali sme dobrých
pár kilometrov, prebdeli sme noci v nemocniciach, modlili sa pri
detskej postieľke s alergiami, anémiami, v odlúčení, osamote,
chorí, na cestách, so smiechom, s defektmi, v neistote, v radosti, bez práce... aj bez dverí v novom byte. Cez slzy aj s úsmevom viem Bohu iba ďakovať a prosiť ho, aby to s nami nevzdával a stál naďalej pri nás!
Majlathovci

Rodina je základ štátu
Poznáte vetu z nadpisu článku? Pre mnohých z nás, ktorí uţ
máme nejaký ten rok na chrbte, je to otrepané heslo z dôb
komunizmu. Pouţívalo sa často a niekedy aj v nevhodný čas.
Ale je v ňom hlboká pravda, ktorá platí od stvorenia sveta, keď
Pán Boh dal Adamovi a Eve príkaz mnoţiť sa. Boh vytvoril inštitúciu manţelstva, vytvoril rámec pre vzťah lásky medzi muţom
a ţenou, ktorého súčasťou sú deti, ktoré z manţelstva vzídu.
Rodičia a deti potom tvoria rodinu, ktorá je základnou jednot-
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kou spoločnosti. Platí, ţe aké máme rodiny, takú máme spoločnosť. Súčasná kríza rodiny je potom aj krízou spoločnosti.
Tretiu nedeľu v máji máme podľa kalendára oslavovať Deň rodiny. Aj pre náš zbor platí, ţe rodiny sú základ spoločenstva
veriacich, sluţby a práce v zbore. Máme oslavovať len svetské
rodiny alebo sa zamyslieť nad rodinou duchovnou?
V našom zbore je uţ peknou tradíciou, ţe sa tretiu nedeľu
v mesiaci stretávajú rodiny ku spoločnému duchovnému programu. Základ spoločenstva rodín sa troška vekovo posunul do
mladších ročníkov, teda veľká časť má teraz ešte maličké deti.
Preto aj program je tomu prispôsobený. Preberali sme výchovu detí z rôznych uhlov, manţelské spolunaţívanie
a hranice, vzťahy v rodine aj v zbore, prácu aj misiu v dnešnej
kultúre a spoločnosti.

Tento školský rok sme sa vrátili opäť k manţelstvu z pohľadu
kazateľa Timothy Kellera, ktorý uţ 36 ţije s manţelkou Kathy,
a rozoberá úspešné manţelstvo z biblického hľadiska, ktoré sa
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líši od toho moderného svetského ponímania zaloţeného na
individualizme.
Tento rok sme zmenili formát stretávania, lebo nedeľa plná
duchovného programu s malými deťmi ráno aj po obede bola
náročná na zladenie. Všetci sme cítili, ţe stále sledujeme čas,
ktorý sa blíţi k večeri a je pred nami ďalší pracovný týţdeň.
A zároveň nám chýbalo obyčajné ľudské zdieľanie sa
a prehlbovanie vzťahov. Preto sme začali robiť hneď po zhromaţdení spoločný obed aj s deťmi, a následne sa rozdelíme na
dve skupiny: my dospelí máme program s duchovnou náplňou
a deti stráţené mládeţníkmi majú čas na vlastné spoločné hry,
rozprávky či iné aktivity. Budujeme vzťahy medzi manţelskými
pármi aj medzi generáciou budúcnosti nášho zboru. Naše témy
sú otvorené pre všetkých, aj tých čo sa chcú pripraviť na manţelstvo, aj pre tých čo chcú dať ďalej svoje skúsenosti
z dlhoročného manţelstva. Chceme byť otvorení hosťom
a ľuďom z vonku.
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V mesiaci máj nás čaká Legoprojekt, ktorý je príleţitosťou
na misiu medzi deťmi, ale i príleţitosťou osloviť rodičov. Na
konci júna potom nasleduje uţ potvrdený výlet rodín v Kysaku.
Prosíme o modlitby.

MINIANKETA
Čo vám dávajú rodinky?
Príleţitosť, ako sa lepšie spoznať so zborovými rodinami. Nielen
si tému vypočuť, ale aj moţnosť sa aktívne zapojiť do
(väčšinou) plodnej debaty. Spoznávanie svojho partnera na
vyššej úrovni.
Čo vás najviac priťahuje na program?
Asi práve to ţivé spoločenstvo. Vďaka nemu si môţeme
vzájomne nazrieť pod pokrievku. Zdielať aj skúsenosti, ktorými
sme prešli, práve prechádzame alebo ešte len prechádzať
budeme.
Pripravujete sa na tému?
Marcel: Nie vţdy sa to podarí, ale chcem sa v tom zlepšiť
Preberaný materiál za to určite stojí.
Mirka: Ja som to uţ raz skúšala, ale keďţe mám veľmi dobrú
pamäť, nebolo to prínosom. Trochu som sa nudila, takţe to
odvtedy radšej nerobím.
Vyhovuje vám téma so spoločným obedom?
Je to rozhodne lepšie, ako chodiť domov a potom sa vrátiť späť.
A spoločný obed je ďalšou výbornou príleţitosťou na budovanie
spoločných vzťahov.
Je to super.
Kuzmovci

8

Zborové listy 5 / 2016

Čo vám dávajú rodinky?
Spoločenstvo rovesníkov-rodín s rovnakými ideami.
Povzbudenie.
Čo vás najviac priťahuje na program?
Biblický pohľad na úlohu manţela a manţelky, zdieľanie
osobných skúseností.
Pripravujete sa na tému?
Hlavne keď mám tému prednášať :)
Ako sú spokojné deti a či sa tešia?
Hádam áno. Určite sa nenudia, keďţe skoro stále máme
výpomoc mládeţníkov či dorastencov. Ďakujeme!
Vyhovuje vám téma so spoločným obedom?
Áno.

M.Petrejčík

Čo vám dávajú rodinky?
Uţšie spoločenstvo, moţno trošku viac otvorenejšie ako zhromko, vidím viac do rodín, ľudí.
Čo vás najviac priťahuje na program?
Reakcie, debaty na tému.
Pripravujete sa na tému?
Snaţím sa prečítať pred rodinkami kapitolu. Nie vţdy sa podarí,
príp. prečítam príliš skoro a uţ potom nepamätám všetko.
Ako sú spokojné deti a či sa tešia?
Deti - moţno otázka pre nich ako pre rodičov, ale myslím, ţe sa
tešia.
Vyhovuje vám téma so spoločným obedom?
Vyhovuje, sme viac spolu a aj deti vidia, moţno to teraz tak
nevnímajú, ale snáď im to niečo dá v budovaní zboru, ţe je treba byť spolu.
V.Komarik
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14. konferencia pracovníkov s deťmi
Konferencia pracovníkov s deťmi, ktorá sa konala v Ţiline a
niesla sa v duchu hľadania Krista v Starom zákone. (Písma
svedčia o mne ... Ján 5:39)
V úvode konferencie sme spoločne hľadali nášho Pána Jeţiša
Krista aj v Starom zákone a skúsili sme zhrnúť celú Bibliu do 5
bodov. Bolo zaujímavé sledovať, ako moţno celú Bibliu zhrnúť
do pár slov, ktoré by ju čo najviac charakterizovali aj napriek
tomu, ţe sa tam vyskytuje mnoho biblických postáv. Ale celá je
vlastne o Jeţišovi Kristovi. Snaţili sme sa ho objavovať
u Abraháma, Mojţiša, Dávida a aj u iných biblických postavách
Starého zákona. Ocitli sme sa na chvíľu v pozícii detí na
besiedke. Načrtli sa nám zaujímavé otázky, nad ktorými sa
nám, nielen „besiedkárom“ oplatí zamyslieť.
Takţe zopár z nich: ako dávať príbehy dokopy, aby mali
súvis, ako dávať dokopy učenie Starého a Nového zákona, čo
chcem vlastne deti týmto príbehom naučiť, o čom vlastne Biblia
je.
Sú hrdinova Starého zákona naším morálnym vzorom, slúţia
biblické príbehy ako ilustrácia morálnych ponaučení? Je Boh
krutý? Čo si myslel Pán Jeţiš o Starom zákone?
Venovali sme sa typom inteligencie detí, ktoré nám načrtli
viacero spôsobov, ako pracovať s deťmi. Podľa H. Gardnera
človek nespracúva informácie a neučí sa iba jedným spôsobom
alebo pomocou jedného typu inteligencie. Gardner identifikoval
niekoľko typov inteligencie, z ktorých určitá miera je prítomná
u kaţdého
človeka
(jazyková,
logicko-matematická,
priestorová,
hudobná,
telesno-pohybová,
prírodná,
intrapersonálna – spracovanie informácií individuálnym
premýšľaním a interpersonálna – spracovanie informácií
v konfrontácii a v rozhovoroch s inými). A keďţe detí máme
veľa, inteligencií tieţ, rozoberali sme, ktoré dieťa podľa typu
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inteligencie čo uprednostňuje, v čom je dobré a ako sa niečo
naučí. Zaujímavé je ale skĺbiť všetky typy inteligencie do
jedného kolektívu a pracovať s deťmi tak, aby sa kaţdé niečo
naučilo.
V závere sme hľadali rôzne spôsoby, ako deti uviesť do
určitej témy na besiedke, ako s nimi skúmať biblické príbehy,
ako ich utvrdiť v téme, ako ich učiť Písmo (naučiť veršíky).
Hľadali sme spôsoby, ako s nimi nájsť hlavnú myšlienku a našli
sme aj niekoľko spôsobov, ako sa s nimi modliť na besiedke. Pri
tejto práci sme sa navzájom zdieľali so skúsenosťami, ktoré
sme za ten čas strávený na besiedkach nadobudli.
A na záver niečo nielen pre pracovníkov s deťmi, ale aj pre
rodičov, starých rodičov ... deti chcú vedieť naše osobné
svedectvá, ako ţijeme kaţdý deň s Bohom. Nadobúdajme ich
s radosťou a hovorme ich našim ratolestiam.
Lucia M., Hanka Ţ.

Stretnutie východoslovenských staršovstiev
V sobotu, 9. apríla, sa konalo uţ tradičné jarné stretnutie
východoslovenských staršovstiev, kde sa zišli starší zborov z
celého východného Slovenska. Stretnutie sa konalo v zbore v
Hermanovciach nad Topľou a navštívil nás i brat predseda Š.
Evin. Ten nám i poslúţil prednáškou o biblickom pohľade na
staršieho
zboru.
Daniel
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Staršovstvo informuje
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•

Staršovstvo schválilo nákup stojana na bicykle na dvor
zborového domu.

•

16.-22.5.
sa
v ArtCentre
uskutoční
Legoprojekt.
V Artcentre by malo byť aj nedeľné zhromaţdenie 22.5.

•

Staršovstvo prebralo konferenčné návrhy na výročnú
konferenciu CB. Tá sa uskutoční 13.-14.5. v Prešove.
Prosíme o modlitby za dobrý priebeh.

•

Zborový výlet by sa mal uskutočniť v Kysaku v dňoch
24.-26.6. V nedeľu 26.6. bude spoločné zhromaţdenie v
Kysaku.

•

Staršovstvo súhlasí so zmenou dodávateľa elektrickej
energie na SPP. Bola dokončená revízia bleskozvodov
a hasiacich prístrojov.
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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:
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
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Program na mesiac maj 2016
7.5.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

11.5.
13.5.

St
Pi

14.5.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

18.5.
20.5.
21.5.

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

25.5.
27.5.

St
Pi

28.5.
1.6.
3.6.
4.6.

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

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

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

St
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.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.5.2016
Za príspevky vopred ďakujeme.
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Web: http://www.cbke.sk
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