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Júl-August 2016

7-8 Zbor CB v Košiciach

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

Slovo na tento mesiac

Za koho ma pokladáš ty?
Trochu som parafrázoval. Namiesto mnoţného čísla som
pouţil jednotné. Otázka je však rovnaká: Za koho povaţuješ
Jeţiša ty osobne.
Keby táto otázka zaznela, moţno by sme sa obrátili na
nejakú naučenú poučku a moţno by to tým, ktorí sa pýtali, za
koho povaţujeme Jeţiša, stačilo. Jeţiš sa však pýta veľmi
konkrétne - a my nemôţeme pred jeho otázkou uniknúť do
vedomostí. Do čohosi, čo sme sa iba naučili, osvojili si. .
Musíme odpovedať pred ním: je to, čím ţijeme. Ako ho ţijeme,
ako ho prezentujeme, keď sa rozprávame s inými ľuďmi, keď
nás ovládnu naše city, sklony... Keď sa na povrch dostáva nie
Duch, ale naša duša.
Moţno by sme stáli v rozpakoch aj my tak ako učeníci v
Cézarey Filipovej, keď smerom k nim táto otázka zaznela. Čo
všetko by sa nám malo prehnať mysľou skôr, ako by sme
odpovedali? Koľko pokrytectva sa vo mne skrýva a vychádza na
povrch, keď ma niekto "bodne". Stále nie som mŕtvy pre hriech
a ţivý pre vedenie Ducha k svätosti a oddeleniu a od toho, čo
poškvrňuje moje vnútro.
Náš postoj k Jeţišovi Kristovi, nás, ktorí ho nazývame
svojím Pánom, mnohých môţe osloviť, alebo naopak odradiť
stať sa jeho učeníkom. Najmä mladí nás vnímajú veľmi kriticky,
ako sa dokáţeme modliť, akí dokáţeme byť zboţní, a pritom
máme mnohých, ktorým sme neodpustili, ktorých neznášame,
s ktorými nechceme nič mať, hoci je to náš blíţny, sused,
moţno človek v zhromaţdení... Ako vnímajú Jeţiša Krista cez
nás? Nie sme to práve my, ktorí im bez slov hovoríme, ţe sú aj
príťaţlivejšie náboţenstvá? Nejaké orientálne? Práve preto, ţe
v nás nenašli ţivú vieru prejavujúcu sa činmi odpustenia,
porozumenia a lásky. Našou plytkosťou sme ich nemohli voviesť
do tajov hlbokých stykov a preţívania s Bohom. Do hĺbky
rozjímania o našom ţivote v zmysle toho, ktorý prináša práve
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Jeţiš Kristus. V tej jeho pokore, ale zároveň múdrosti a moci
ţiariť príkladom oddanosti Otcovi.
Poloţené otázky. Nech nezostanú iba otázkami. Hľadajme u
nás, u seba samých odpovede na ne, prečo naše svedectvo o
tom, kto je Jeţiš Kristus, vyzerá tak, ako vyzerá!
M. Bielik

Heledd
By the time many of you read this, I will already have said goodbye. It has
come round quicker than I expected. I'm sad to be leaving Košice after 5 years
but am so grateful to God for the time I've been able to spend here and to you
too for the welcome that you have given to me to your church family.
It is hard to summarise 5 years but let me share one story from this week
which maybe says something about what my ministry here with VBH has been
about. This wednesday was the last official meeting of the student group here
in Košice. As I walked home I remembered back to another meeting 5 years ago
where I led a bible study on 1 Peter 2 about evangelism. I remember coming
home from that meeting very discouraged because the students were so afraid
of evangelism and didn't see much point in trying. This Wednesday I joined the
students as they went around the dormitory knocking on students' doors,
giving out apples and carrots and words of encouragement before exams, and
inviting them to join us for an evangelistic talk. We then went and met for the
talk and afterwards went for ice cream and some fun. The group is led by one
student who came to know Jesus through this group a couple of years ago.
Sitting there with us having fun on Wednesday was another student who has
come to know Jesus around Easter. I just love seeing what God has done in this
group. As they have read the Bible together, met to pray and as they've taken
risks to try new things, God has turned them into a warm, open community
that other students are being attracted to, a place where students come to hear
the good news about Jesus and see it in action. That's what my prayer and hope
has been and I feel privileged to have been able to see God do that.

Zborové listy 7-8 / 2016

3

I have learnt so much from my time here but I think the biggest thing is that
God is faithful, that he is accomplishing his work of building his Kingdom here
in Slovakia and beyond, and that to join him in that work is a great blessing.
That gives me great hope as I move on to the next stage or my journey.
I will be moving back to Wales initially, and then after a few months I will
hopefully be moving to Northern Italy to be involved in international student
ministry there as well as being involved in training and supporting staff in
student movements accross Europe. Please do pray that I will continue to love
and trust Jesus as I move on to this new place and that he would continue to
change me, making me more like him.
Thank you again for all your love and care for me and for all your prayers for
the work of VBH. I will pray for you too as you continue to serve Jesus here,
that you will know much of his grace and would see many others come to know
his love through you.
V čase, keď si mnohí z vás budú čítať tieto riadky, uţ bude
po mojej rozlúčke s vami. Zbehlo sa to rýchlejšie, neţ som
čakala. Som smutná, ţe po 5 rokoch odchádzam z Košíc, ale
som Bohu vďačná za celý čas, ktorý som tu mohla stráviť a tieţ
vám za prijatie do vašej zborovej rodiny, ktoré ste mi
preukázali.
Je ťaţké zosumarizovať 5 rokov, ale dovoľte, aby som sa s
vami podelila o jeden príbeh z tohto týţdňa, ktorý snáď vypovie
niečo o tom, o čom tu bola moja sluţba s VBH (Vysokoškolské
biblické hnutie – pozn. prekl.). Túto stredu sa skupina
študentov odtiaľ z Košíc posledný krát oficiálne stretla. Keď som
kráčala domov, spomenula som si na iné stretnutie pred 5
rokmi, na ktorom som viedla biblické štúdium, zaloţené na 2.
kapitole 1. Petrovho listu, ktoré súviselo s hlásaním evanjelia.
Spomínam si, ako veľmi som bola znechutená po návrate
domov, lebo študenti mali z hlásania evanjelia strach a nevidela
som veľký zmysel skúšať to. Túto stredu som sa pripojila k
študentom, ktorí chodili po internáte, klopali na dvere
študentov, rozdávali jablká, mrkvičky a slová povzbudenia pred
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skúškami a pozývali ich, aby prišli na naše evanjelizačne
zamerané stretnutie. Potom sme išli a stretli sa a po skončení
sme zašli na zmrzlinu a uţili si dobrý čas. Skupinku vedie jeden
študent, ktorý spoznal Jeţiša na tejto skupinke pred niekoľkými
rokmi. V stredu tam s nami sedel a bavil sa aj ďalší študent,
ktorý spoznal Jeţiša iba nedávno počas Veľkej noci. Jednoducho
mám radosť z toho, čo Boh urobil v tejto skupinke. Počas toho,
ako si spolu čítali Bibliu, stretávali sa, aby sa spolu modlili a
podstupovali riziká, aby vyskúšali nové veci, Boh ich zmenil na
nadšenú a otvorenú komunitu, ktorá priťahuje ďalších
študentov, na miesto, kde študenti prichádzajú, aby počuli
dobrú správu o Jeţišovi a videli ju aj v praxi. To bola moja
modlitba a nádej a cítim sa byť poctená tým, ţe som mohla
vidieť, ako to Boh urobil.
Tak veľa som sa tu za ten čas naučila, ale myslím, ţe asi
najviac to, ţe Boh je verný, ţe on dokonáva svoje dielo
budovania vlastného Kráľovstva tu na Slovensku i za jeho
hranicami, a ţe byť súčasťou tohto diela je veľkým poţehnaním.
To mi dáva veľkú nádej aj do ďalšej etapy mojej ţivotnej cesty.
Najprv sa budem sťahovať naspäť do Walesu a potom po
niekoľkých mesiacoch sa zrejme budem sťahovať do severného
Talianska, aby som sa tam stala súčasťou medzinárodnej sluţby
študentom a budem aj trénovať a podporovať pracovníkov v
študentských hnutiach po celej Európe. Prosím modlite sa, aby
som neprestávala milovať Jeţiša a dôverovať mu, keď sa
presuniem na toto nové miesto a aby ma naďalej menil, nech
sa čoraz viac podobám jemu.
Znovu vám ďakujem za všetku vašu lásku a starostlivosť a
za všetky vaše modlitby ohľadom práce VBH. Ja sa tieţ budem
modliť za vás, keď budete pokračovať na tomto mieste v sluţbe
Jeţišovi, aby ste spoznali veľa z jeho milosti a boli ste svedkami
toho, ako mnohí ďalší ľudia cez vás spoznajú jeho lásku.
Heledd
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Zborový výlet 2016

Tradičný zborový výlet sa nám tohto roku trocha
skomplikoval, keďţe ŠP v Kysaku nám na poslednú chvíľu
odriekla termín. Mali sme teda na výber zmeniť miesto alebo
zmeniť termín. Keďţe spoločné voľné termíny sa hľadajú predsa
len ťaţšie, väčšina dala prednosť zmene miesta konania. Treba
pochváliť Maťa Petrejčíka, ţe sa mu v rekordnom čase podarilo
náhradu nájsť. Bolo to síce za cenu vyššej ceny, ale zato
v krásnom prostredí Šugova pri Medzeve. Mohli sme tak
spoznávať zase iný kút Rudohoria s osobitnou krásou. Tú kazil
iba rekordne rozbitý 5 km úsek cesty k ranču, ktorý naše
hostiteľské zariadenie dosť hendikepuje.
Na mieste sme sa schádzali postupne v piatok večer.
Programom na sobotné dopoludnie bola spoločná vychádzka
k 3 km vzdialenému hámru, ktorý je posledným funkčným
hámrom na Slovensku. Okrem ukáţky kovania v hámri sme sa
aj veľa dozvedeli o histórii nášho kraja. Popoludní sme mali
duchovný program s bohatou diskusiou a táborovú olympiádu,
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ktorú pripravili Radka a Danielka Strakové. Večer bola ešte
opekačka, takţe po dlhom dni všetci spali tú noc naozaj dobre.
V nedeľu doobeda nám slovom poslúţil brat kazateľ.

Zhromaţdenie sa konalo na otvorenej terase, kde je mnoţstvo
hniezd belorítok, takţe celý čas bol okrášlený ich neustávajúcim
spevom. Zvyšok dňa sme strávili najmä v spoločných
rozhovoroch a postupne sa rozchádzali s vďačnosťou za pekný
spoločný čas. Uţ sa tešíme zase o rok!
Ivan Ţeţula
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Pán je moje svetlo a moja spása! Koho sa mám báť? Pán
je útočiskom môjho života. Pred kým sa mám triasť?
(Ž 27,1)

Hviezdu moju jasnú, ktorú zriem tak rád,
spoľahlivú skrýšu, prepevný môj hrad.
Cieľ, čo v ţivote sa za ním uberám,
i chlieb čo ma sýti, v Tebe, Pane, mám.
V tebe nebo samo, blaha tieţ je zdroj,
oporu mi dávaš, keď krok klesá môj.
V starosti útechou si, v noci jasným dňom,
slasťou v utrpení, v smrti ţivotom.
Bez teba si v putách ničím ţivot môj,
beznádejne prehrám s hriechom krutý boj.
Bez teba sme plevy vetrom zmietané,
v tebe blaho všetko sa mi dostane.
A tak vierou pôjdem búrnom po mori,
aţ aj mne sa brána neba otvorí.
Novú pieseň tam ti duša zapeje,
keď sa splnia slávne všetky nádeje.
(K Krummacker)
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Milí bratia a milé sestry! Z vašej strany zaznieva opakovane
poţiadavka premietnuť do nášho časopisu niečo z toho, čím
ţijeme, čo čítame, aké noviny máme... Nikto mi zatiaľ nič
neposlal, preto otváram túto moţnosť ako prvý ja.
Dnes to bude úryvok z dobre známej a veľmi prospešnej
knihy od R. Warrena: Ţivot s jasným cieľom s názvom:

Služba a jej význam
Kaţdý z nás niečomu svoj ţivot obetuje. Bude to
kariéra? Šport? Koníček? Zábava? Bohatstvo? Nič z toho
však nebude mať trvalú hodnotu. Sluţba je cesta k
pravým hodnotám. Cez sluţbu odhalíme cestu k pravým
hodnotám. Cez sluţbu odhalíme význam vlastného
ţivota. Biblia hovorí: "Aj my tvoríme s Kristom jedno
telo - cirkev - kde sú všetky jeho časti závislé jedna od
druhej". Keď spoločne slúţime Boţej rodine, naše ţivoty
nadobúdajú večnú dôleţitosť.
Boh ťa chce vo svojom svete pouţiť. Ţelá si, aby si bol
prínosom. Chce cez teba pôsobiť. Nezáleţí na dĺţke
tvojho ţivota, ale na daroch, ktoré prinesieš. Nie je
podstatné, ako dlho si ţil, ale ako si ţil!
Ak nie si zapojený v ţiadnej sluţbe - akú máš
výhovorku?
Abrahám bol starý.
Jákob neistý.
Lea nepríťaţlivá.
Jozef bol zneuţitý.
Mojţiš sa zajakával.
Gibeon bol chudobný.
Samuel príliš dôverčivý.
Rachab bola nemravná.
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Dávid bol neverný a mal mnoho rodinných problémov.
Eliáš mal samovraţedné úmysly.
Jonáš sa príliš zdráhal.
Noemi bola vdova.
Ján Krstiteľ bol výstredný.
Peter bol impulzívny a výbušný.
Marta zase príliš ustarostená.
Samaritánka prešla niekoľkými neúspešnými vzťahmi.
Zachej bol neobľúbený.
Tomáš sa topil v pochybnostiach.
Pavol mal chatrné zdravie.
Timotej bol bojazlivý.
Je to vcelku pestrá zbierka ľudí s nie práve najlepšími
vlastnosťami. Boh kaţdého z nich pouţil vo svojej
sluţbe.
A pouţije aj teba, ak sa prestaneš vyhovárať!
Vybral: Miroslav Bielik, s 183
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: nebudú prebiehať počas školských prázdnin!!
Program pre deti: Besiedka neprebieha počas školských prázdnin!!

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 júl-august 2016
3.7.

Ne

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

10.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

17.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz.Ervin Mittelmann)

24.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Jeff Taley)

31.7.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Miroslav Bielik)

7.8.

Ne

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

14.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Miroslav Bielik)

21.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz.Ervin Mittelmann)

28.8.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. John Lesondak)

4.9.

Ne

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

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.8.2016
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Ţeţula
Jazyková korektúra: M. Bielik
Grafická úprava: M. Petrejčík
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