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Ročník 17
Jún 2016

Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Znášajte sa navzájom v láske!
Konferencia Cirkvi bratskej 2016
Poďme stavať LEGOMESTO!

Slovo na tento mesiac

Znášajte sa navzájom v láske! (Ef 4,2n)
Čo sa s nami stalo, keď sme preţili znovuzrodenie?
Autor Epištoly Ţidom 12,23n okrem iného hovorí, ţe sme
"pristúpili k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach."
Je to veľká a slávna skutočnosť. Ako však vyzerá naše
pristúpenie a pristupovanie znovu a znova k tým, s ktorými nás
náš Pán spojil tu na zemi? Či uţ ide o ľudí zo sveta, z našej
rodiny alebo potom v cirkevnom zbore. Keď sa na ľudí okolo
nás pozrieme bliţšie, zistíme, ţe sú to ľudia, ktorí nie sú v
mnohom pre mňa vzorom, nemám ich ani prečo obdivovať o to
menej nasledovať ich príklad! Mám sa od nich oddeľovať
vnútorne ako aj navonok? Mám ich kritizovať? Mám ich dokonca
pretvárať na môj obraz?
Musím túto celú záleţitosť riešiť predovšetkým pred Pánovou
tvárou. S prvotnou otázkou, ako sa správal ku mne on, keď
som bol taký a onaký - všelijaký, len nie podľa jeho vôle? Ako
sa správa teraz, keď stále nenesiem jeho obraz pred svetom?
Neskritizoval ma, ani ma nezahrnul nespočetnými výčitkami.
Objal ma láskou. Ba viac - daroval mi túto jeho lásku, aby som
ňou mohol nielen vidieť iných, ale aby som ich v nej aj znášal.
Láskou, ktorá nie je sentimentálny cit, ale sila spasenia. Keď ho
denne "konám s bázňou a chvením", (Fp 2, 12n) potom ho
konám na báze lásky, ktorá ma premohla, aby premáhala aj
ostatných skrze mňa.
V cirkevnom zbore nie sme tými, ktorí sem len prišli a o
chvíľu odídu domov a budú si plniť svoje sny a povinnosti. V
zbore sme previazaní putom Boţej lásky. Ak nedokáţeme prijať
toho vedľa sediaceho brata či sestru takého - takú, akí v
skutočnosti sú, ak sa na nich nedívame cez prizmu lásky,
potom ich nebudeme schopní prijať ani do seba a ani potvrdiť
kvalitu tej lásky, ktorú sme dostali.
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Ak nás apoštol Pavol vyzýva, aby sme sa znášali v láske,
potom to robí preto, lebo vie, ţe na takýto ţivot v spoločenstve
viery ako Boţie deti máme všetky predpoklady. Prečo ich teda
nevyuţívame? Iba nechceme? Alebo sme aţ doteraz neboli
zasiahnutí tou láskou, ktorá je v nás vyliata prostredníctvom
Ducha Svätého?
M. Bielik

KONFERENCIA CIRKVI BRATSKEJ 2016
V dňoch 13.5.-14.5.2016 sa uskutočnila konferencia Cirkvi
bratskej. Hostiteľským mestom sa tento rok stal Prešov. Ako
niektorí z vás uţ vedia, na našom výročnom členskom
zhromaţdení som bol zvolený za náhradníka a táto moja úloha
sa napokon naplnila. Bol som poţiadaný, aby som zhrnul svoje
dojmy z účasti na nej.
Na úvod chcem napísať, ţe na tejto pôde išlo o moju
premiéru. Naše mesto teda reprezentovali 4 delegáti – náš brat
kazateľ Betina, brat Ivan Ţeţula (ten bol zvolený za jedného zo
4 členov predsedníctva konferencie), brat Ervín Mittelmann (za
Mozaiku) a ja. Samotnú konferenciu viedol, resp. moderoval
brat Štefan Evin, ktorý je v súčasnosti o.i. predsedom Rady CB
a z tejto pozície to bol pre neho tieţ premiérový ročník, avšak
vedenie celej konferencie z nášho pohľadu zvládol nie ako
nováčik, ale ako veterán.
Najkrajšou a najradostnejšou udalosťou prvého dňa bola
ordinácia aţ 4 nových kazateľov, teda ich oficiálne uvedenie do
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tejto sluţby. Návrhy na ich ordináciu konferencia prijala myslím
jednomyseľne a samotná ordinácia potom uskutočnila večer na
slávnostnom zhromaţdení. Počas nej zloţili vikári Marián
Cabadaj (Ţilina), Tomáš Henţel (Nitra), Ján Máhrik (Trenčín) a
Ján Verčimák (Levice) slávnostný sľub. Páčilo sa mi, ako sa ešte
pred hlasovaním (popoludní) po návrhu jedného brata kaţdý
vikár zvlášť osobne predstavil zodpovedaním na 2 základné
otázky – ako sa obrátil a prečo sa rozhodol stať kazateľom.

Bolo úţasné vnímať, ako je kaţdý z nich jedinečný. Druhou
vecou, ktorá mňa osobne najviac zaujala, bolo predloţenie a
následná diskusia ohľadom priorít prijatých našou cirkvou na
nasledujúcich 10 rokov – zakladanie a obnova zborov. Tá prvá
vízia je tieţ nazvaná 4x10 a znie: V priebehu 10 rokov by sme s
Božou pomocou chceli založiť 10 nových zborov, začať 10
ďalších projektov zakladania zborov a cieľavedome pripravovať
10 ďalších vedúcich. Na večernom slávnostnom zhromaţdení
Boţím slovom poslúţil brat Ervín na tému Veďme... Slúţme...
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Modelujme..., ktoré bolo zavŕšené tým najlepším spôsobom –
Večerou Pánovou, ktorú vysluhoval aj jeden z čerstvo
ordinovaných kazateľov. Večera bola vysluhovaná trochu
netradičným spôsobom – k stolu sme prichádzali postupne v
akýchsi kruhoch za súčasného spevu, ktorý vpredu viedla
chválospevová skupina. Bola to nádherná a poţehnaná chvíľa,
akoby sa zišla jedna veľká rodina. A veď sa aj zišla :-)
Druhý deň konferencie priniesol dosť odlišný scenár – bol
najmä o hlasovaní, ktoré súviselo s návrhmi a pozmeňovacími
návrhmi na zmeny Poriadku CB. Úlohou konferencie, a teda aj
nás delegátov, bolo vyjadriť svoj názor na predkladané návrhy.
Priznám sa, ţe pre mňa to bola jedna z najnáročnejších častí
konferencie. Väčšina návrhov však bola napokon schválená.
Počasie bolo počas týchto 2 dní dosť upršané, ale to
„vykompenzovala“ naozaj štedrá a pestrá pohostinnosť
tamojšieho zboru – od kompletných obedov cez „menšie“
občerstvenia počas prestávok – toľko koláčov pohromade som
uţ dlhšie nevidel :-)
Bol som úprimne potešený aj z toho, ţe som mal moţnosť
stretnúť sa s niektorými ľuďmi, ktorých som uţ dlhšie nevidel,
napr. bývalých spoluţiakov zo štúdia v Banskej Bystrici,
kazateľa zboru v BB Slava Polohu, či dokonca aj nášho brata
kazateľa Halţu s manţelkou.
Ak by som to mal teda celé zhrnúť do jednej vety, povedal
by som, ţe som za tieto 2 dni vďačný Pánu Bohu a bratom, ţe
ma vybrali za delegáta a napriek istým, pre mňa menej
záţivným častiam konferencie (ale kvôli ktorým sme tam tieţ
boli, a tak boli potrebné), by som neváhal povedať účasti na
konferencii svoje áno aj v budúcnosti.
Marcel Kuzma
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Poďme stavať legomesto!
Bolo to uţ celkovo tretíkrát, čo sa v Košiciach organizoval
legoprojekt. Konal sa od 19. do 21. mája tohto roku
v priestoroch centra The Meeting Place na Strojárenskej 3
u našich bratov a sestier zo Spojených štátov. Ako ľahko sa
píšu fakty o aktivite, ţe sa niečo niekde uskutočnilo, niečo sa
udialo a niečo sa zaţilo. No z pohľadu organizátora toto bola
jedna z najťaţších a zároveň najľahších akcií, ktoré som kedy
zaţila. Pokúsim sa vám teraz bliţšie vysvetliť prečo.
Pravdepodobne ste uţ mali moţnosť zapojiť sa do nejakej
akcie či aktivity. V takom prípade ste potrebovali nejaké veci
zabezpečiť, zorganizovať tak, aby všetko klapalo. Mnohé sa
muselo vybaviť, pozháňať či dohodnúť. Ale čo keď nevychádza
všetko, ako si predstavujete? Čo keď do poslednej chvíle
netušíte, či sa veci vôbec budú dať realizovať? Čo keď vám
ľudia naokolo hovoria, ţe to nemá zmysel, ţe to máte nechať
tak, ţe to nie je reálne? Ako dobre, ţe náš Boh nie je ako ľudia!
Ako dobre, ţe On vidí veci jasne, nie tak ako my!
Zo začiatku vyzeralo všetko v poriadku. Potrebovali sme
priestory a dostali sme ich. Veď práve ten týţdeň tam bol
voľný. To bolo úţasné Boţie vedenie hneď na začiatku. Potom
ale vznikla otázka: „Odkiaľ vlastne vezmeme deti vo veku 6-12
rokov?“ Keď si uvedomíme, ţe drvivá väčšina našich detí
v zbore je mimo tohto veku, a ţe aj kamarátov budú mať
zrejme vo svojom veku, vzniká otázka: „Kto tam teda príde?“
A zase: „Čo keď predsa prídu tieto deti a my im nebudeme mať
čo ďalšie po projekte ponúknuť?“ Som presvedčená, ţe nám
tieto otázky kládol sám Boh. Pri tom nám ujasnil, ţe týmto
smerom by sme sa nemali uberať. Typického legoprojektu sa
naozaj zúčastňujú iba deti a to len v uvedenom veku. Tak
vznikla myšlienka zamerať sa na celé rodiny, nie len na deti.
Veď rodín s deťmi máme v zbore poţehnane. Ponúknuť
môţeme predsa niečo aj rodičom a menším deťom. Ako iste
viete, The Meeting Place (pôvodne Art Centrum) má v sebe
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obrovskú kapacitu aj na niekoľko paralelne beţiacich aktivít.
Takţe sme sa pustili do legomesta pre deti 6-12, kaviarne pre
rodičov a mami klubu pre malé deti do 6 rokov. Kam inam by
ich rodičia mohli predsa „odloţiť“. No a čo so staršími deckami
vo veku 13+? Pre ne sme pripravili Lego Technic, ktoré
pozostáva zo zloţitejších technických modelov lega. A to uţ
presahovalo zdravý rozum. Pravdupovediac, mala som z nás
pocit, ţe sme takí „šialenci“, ktorí sa vrhajú do rozbúreného
oceánu len na malej surfovej doske a chcú preplávať Atlantik.
Ale povedali sme si, ţe však my to nejako zvládneme. A vtedy
prišiel prvý problém. Nemali sme ako priviesť lego z Orlovej od
Ostravy. Bolo na to treba auto s ťaţným zariadením, keďţe sa
celé lego nachádzalo v prívesnom vozíku, ktorý váţil takmer
tonu. Navyše sme boli vyčerpaní z aktivít cez školský rok a
z práce. Aţ do dňa pred odchodom po lego sme nevedeli ako ho
dopraviť do Košíc. Úprimne povedané, museli sme totálne
rezignovať na vlastné sily a schopnosti a konečne všetko vloţiť
do Boţích rúk. V tom momente sa všetko otočilo. Začali sme
dôverovať Bohu a On sa aj o všetko postaral. Poslal nám
Ferenčíkovcov z prešovského zboru a tí boli ochotní po lego ísť
a priniesť ho sem k nám. Uľavilo sa nám. To ale nebolo všetko.
Zrazu nám niektorí z pomocníkov povedali, ţe sa nemôţu
zúčastniť. To bola sila. Čo teraz? Hŕstka ľudí má zvládnuť toľko
paralelných aktivít? To snáď ani nie je moţné! Letáky uţ boli
rozdané, niektoré deti prihlásené. Ale viete, to čo sa nám vidí
ako problém, je pre Pána maličkosť. Tak sme si povedali, ţe
toľko nám uţ Boh pomohol zorganizovať, keď sme my boli
neschopní, ţe to musí byť Jeho vôľa, aby sa akcia konala.
A presne tak sa aj stalo. Nechápali sme, ako to, ale všetko šlo
akosi samo, presnejšie povedané s Boţou rukou pred nami.
Rozhodli sme sa, ţe sa sústredíme na rodiny, rozhovory s nimi,
tak aby sa mohli cítiť dobre a prijatí. Samozrejme, ţe sa to
nedá ináč ako na úkor perfektnej organizácie. Áno, organizačne
to bol jeden veľký chaos, ktorého súčasťou boli nadviazané
kontakty a spontánne rozhovory. No a o to vlastne šlo. Napriek
tomu, ţe to celé prebiehalo úplne ináč, ako sme si
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predstavovali, verím, ţe to bola poţehnaná akcia. Nad
mnohými vecami sme sa museli povzniesť a prispôsobiť sa.
V podstate sme takmer ţiaden plán nedodrţali. Ale našu
nedostatočnosť a nevládnosť dopĺňal Boh.
Čo by bolo keby sme pracovali z vlastných síl?
Pravdepodobne by sa to celé ani nekonalo, alebo by z toho
nebol ţiaden úţitok iba vyčerpanosť a niekoľko trosiek. Ale keď
človek vloţí všetko do Boţích rúk, kaţdá vec naberá úplne iný
smer. Preto by som chcela povzbudiť kaţdého, kto chce
pracovať na Boţom diele. Ak má človek motiváciu od Boha a On
mu dal na srdce veci zdanlivo nemoţné, tak je napriek našej
krátkozrakosti všetko riešiteľné. Dôleţité je kapitulovať pre
Ním, naslúchať Mu, lebo On vykoná všetko, čo si zaumieni a to
s nami či bez nás. My ľudia by sme chceli mať všetko perfektne
pod kontrolou vopred pripravené. Ale v skutočnosti je lepšie,
keď tú kontrolu prevezme Boh. My ani nemusíme vidieť päť
krokov dopredu. Stačí, keď uvidíme jeden, veď ostatné vidí On.
Jana Kleinová
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Východoslovenské stretnutie mládeže 2016
Posledný aprílový víkend sme sa my mládeţníci zúčastnili
Východoslovenského stretnutia mládeţi. Celý víkend sa niesol
pod názvom POZRI , VÁŠ BOH.
Počas týchto troch dní sme mali moţnosť počuť kázne na
témy : Láska vz. hriech, Veľkosť vz. chaos sveta
a Neobmedzený človek vz. obmedzený človek. Všetky témy boli
veľmi zaujímavé a ja osobne som z nich veľa načerpala.
Pre mňa novou a najzaujímavejšou bola diskusia Ako pomáhať
utečencom, dnes veľmi aktuálna téma. Preto som pozorne
počúvala, aby som sa dozvedela čo najviac.
Pri počúvaní som si uvedomila, ako veľmi sa moslimské
náboţenstvo líši od nášho kresťanského náboţenstva. Pohľad
kresťana, ktorý sa venuje týmto utečencom, je na zamyslenie.
A prečo ? Moslimovia ţijú svoje náboţenstvo striktne zamerané
na Korán a dodrţiavanie všetkých jeho pravidiel, ţijú to, čomu
veria. To je pohľad kresťana na moslima. A teraz zaujímavý
pohľad moslima na kresťana. Moslim vidí, ţe veľa kresťanov
neţije ţivot podľa Biblie, a preto som si poloţila otázku, Kde
v ţivote kresťana má miesto BOH? Koľko miesta mu dáva
kresťan ? Mrzí ma, ţe veľakrát Boh nie je na prvom mieste
v ţivote kresťana.
Prajem si, aby moslimovia videli v praxi ozajstný ţivot
kresťana
s Pánom
Jeţišom
Kristom,
aby
cítili
jeho
bezpodmienečnú lásku a aby ich táto láska lámala pre
ozajstného Boha. Túţim, aby sme boli aj my mladí preplnení
ovocím Ducha Svätého, ako je láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť,
láskavosť
dobrota,
vernosť,
krotkosť
a zdrţanlivosť. (Gal. 5:22) A aby sme mohli slúţiť iným. To bol
príklad praktickej lásky, vďaka ktorej sa veľa moslimov
rozhodlo pre kresťanstvo. Buďme milosrdnými samaritánmi pre
ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc.
Radka Straková
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Požehnávanie Janky Havrilovej z nedele 15.mája 2016

Staršovstvo informuje:
.
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•

Staršovstvo schválilo preplatenie
Legoprojekt br. J. Ferenčíkovi.

•

Rozlúčka so ses. Heledd Job sa uskutoční 15.6. na
biblickej hodine.

•

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

•

Staršovstvo schválilo upravený návrh zmluvy o uţívaní
pozemku na Bardejovskej autoškolou Karima.
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prepravy

lega

na

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 jún 2016
5.6.

Ne

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

8.6.
10.6.

St
Pi

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

12.6.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

15.6.
17.6.
19.6.

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

22.6.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

24-26.6.

PiNe

Výlet rodín CB 2016 – Škola v prírode KYSAK

26.6.

Ne

10:00 Zhromaždenie v KYSAKU
(kaz. Rastislav Betina)

29.6.
1.6.

St
Pi

3.7.

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 26.6.2016
Za príspevky vopred ďakujeme.
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Jazyková korektúra: M. Bielik
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk

12

Zborové listy 6 / 2016

