9

Ročník 17
September 2016

Zbor CB v Košiciach
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Slovo na tento mesiac

Obriezka srdca - vidieť ju na nás?
Ak chce človek ţiť plnohodnotný duchovný ţivot, duchovne
sa rozvíjať z detského veku do stavu dospelého muţa, potom
mu obriezka srdca nie je ľahostajná. Je stotoţňovaná s aktom
znovuzrodenia. Ako kedysi ţidovským chlapcom odstraňovali
ručne na ôsmy deň po narodení predkoţku, tak Boh
prostredníctvom Ducha Svätého zapečaťuje naše srdce pre deň
vykúpenia. Zároveň ho činí prístupné jeho slovu, jeho
podnetom vo svetle a v moci Ducha Svätého.
Prečo nie je obrezaný náš rozum, ale práve srdce? Odpovedí je
niekoľko.
Srdce je miestom, odkiaľ pochádza ţivot (Prís 4,23). Máme
ho plne k dispozícii a Boh si ho vezme aţ potom, čo mu ho sami
dobrovoľne dáme (Prís. 23,26). Spasiteľná viera má sídlo v
srdci (R 10,10). Len srdcom môţeme skutočne milovať Boha
(Mk 7,6 a 12,30). Sám Otec spolu so Synom vierou prebývajú
v našom srdci (Ef 3,7, J 14,23). Len ten, kto má čisté srdce,
uzrie Boha (Mt 5,8). A to najevidentnejšie, čo sa pri nás
prejavuje, či je naše srdce obrezané alebo nie: Kde je tvoj
poklad, tam bude aj tvoje srdce (Mt 6,12)!
Neobrezané srdce má však úplne inú náplň a obsah ako
obrezané: "Zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy,
cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhania."
(Mt 15, 19). Takéto tŕnie a bodľačie rastie v našom srdci pred
Boţím zásahom do nášho srdca.
S obriezkou srdca sa nám otvorí (uzdraví) vnútorný sluch i
zrak: Budeme počuť svojím duchovným sluchom a vidieť svojím
duchovným zrakom, čo všetko Boh pre človeka pripravil vo
svojom Synovi. Čo pripravil pre nás, čo pripravil pre teba! Ako
sa pri tebe prejavuje aj dnes.
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Ako si nevykonával Ţid obriezku vlastnou rukou, tak sa ani
ty sám duchovne obrezať nemôţeš. Musíš si túto operáciu
nechať urobiť pri plnom vedomí, aby si vedel, kedy a čo sa s
tebou stalo. Aby si vnímal rozdiel ţivota pred obriezkou, pred
Boţím zásahom do teba, a po nej. Aby si po tomto svete chodil
"s prilbou spasenia" (Ef 6,17) na svojej hlave.
M. Bielik

Naša mamka 90-ročná

V auguste tohto roka sa naša mamka Anna Ţeţulová
z Boţej milosti doţila vzácneho ţivotného jubilea: 90 rokov.
Chcel by som preto – najmä pre tých mladších – pripomenúť
niektoré momenty jej dlhého ţivota.
Narodila sa v stredných Čechách, na Kolínsku, v rodine
chudobného remeselníka. Jej rodičia boli pôvodne formálni
katolíci, ktorí v období po 1. svetovej vojne vystúpili z cirkvi.
V detstve teda k Bohu vedená nebola. Keďţe rodičia mali na
dome veľký dlh, dali ju uţ vo veku 8 rokov k starým rodičom do
Kolína, aby mohli viac ušetriť. Tam prišla v mládeţníckom veku
aj pod vplyv evanjelia, keď pôsobením bratov z Kresťanských

Zborové listy 9 / 2016

3

zborov sa obrátila jej stará mama. Ona sa potom snaţila
sprostredkovať radostnú zvesť aj svojej rodine. Jej úsilie
postupne prinieslo ovocie v priebehu temných časov 2. svetovej
vojny a tesne po nej, keď sa postupne obrátili mamkini rodičia,
ona i jej mladšia sestra. Pokrstená bola v zbore vtedajšej
Jednoty českobratskej v Hradci Králové.
Nové ţivotné zakotvenie jej dodávalo silu v ťaţkom období
po komunistickom prevrate, keď sa nová moc brutálne
zbavovala všetkých oponentov. Práve v tomto čase mohla
preţívať radosť z mnohých nových bratov a sestier z rôznych
zborov JČ, z ktorých jeden sa stal v roku 1955 jej manţelom.
Mamka nasledovala svojho muţa Ivana najprv do Prahy, odkiaľ
pochádzal, potom do Kolína, aby napokon v roku 1964 (uţ
s dvomi deťmi) prijali ponuku pomôcť pri zakladaní univerzity
v Košiciach.
Presťahovanie do neznámeho prostredia bolo opäť ľahšie
vďaka srdečnému prijatiu zo strany tunajších bratov a sestier
vo viere. Rodičia sa rýchlo zapojili do práce v novom
materskom zbore v Prešove i v košickom baptistickom zbore.
Po niekoľkých rokoch pokoja prišiel opäť otras – okupácia
krajiny sovietskymi vojskami v roku 1968 a následné represie.
Otec bol donútený odísť z univerzity, a tak mamka začala
hľadať prácu, ktorá by rodine finančne pomohla. Pán Boh jej
pripravil miesto na ţeleznici, kde mohla zostať aţ do odchodu
do dôchodku.
Medzitým, od konca 70-tych rokov, sa začalo v Košiciach
formovať spoločenstvo CB, ktoré sa najprv stalo stanicou
prešovského zboru, potom samostatnou stanicou a nakoniec
samostatným zborom. Mamka sa na tom podieľala najmä ako
hostiteľka mnoţstva návštev a stretnutí, vţdy s radosťou a
ochotou. Keď sa začala stavať nová modlitebňa v Prešove,
pribudli brigády tam. Vrcholom bola prestavba budúceho
zborového domu na Kováčskej v 80-tych rokoch – 4 roky
takmer kaţdodenných brigád, keď úlohou ţien bolo nakŕmiť
všetkých pracovníkov a popritom ešte aj robiť hantlágerov.
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Nová doba slobody po roku 1989 priniesla nové výzvy
a novú potrebu ochotných pracovníkov pre Pána. Mamka sa do
toho opäť zapojila zo všetkých síl, napriek dôchodkovému veku.
Zvláštnym spôsobom ju Pán zapojil aj do ekumenickej práce
v rámci katolíckeho hnutia Fokolare. Hoci síl postupne ubúda,
najmä po ovdovení v roku 2001, snaha pomáhať a záujem
o ľudí a prinášanie evanjelia jej stále zostáva.
Nepreţila teda naša mamka ľahký ţivot. Obzerajúc sa však
dozadu, stále viac vidí veľkú Boţiu milosť, ktorá ju stále
sprevádzala a pripravovala jej cesty. A túto milosť jej ţeláme aj
naďalej!
Ivan Ţeţula

Tohtoročná rodinná dovolenka
Aj tento rok sme sa vybrali do osady Súš, navštíviť
a spoločne stráviť čas s bratmi a sestrami na mieste zvanom
“Prameň na Súši”. Jednu starú základnú školu tu v Súši (okres
Stará Turá) odkúpila v roku 2001 cirkev Švajčiarska misia viery
a premenila ju na duchovnú oázu (nie len) pre mladých
a rodiny. Prichádzame na jeden týţdeň začiatkom augusta,
kedy je leto v plnom prúde. Záhrada a polia vydávajú svoje
prvé plody. Misijný tím (medzi ktorých v letných mesiacoch uţ
dlhoročne patria napr. nemecké sestry Oľga, Elvíra alebo brat
Samuel) má plné ruky práce so zberom úrody a jej
spracovaním. Od minulého roku majú k dispozícii sušiareň a
kuchyňu na výrobu kompótov, lekvárov a sirupov. Takto
spracované výrobky, ale aj čerstvé ovocie, zeleninu a vajcia,
pravidelne predávajú na trhu v Starej Turej alebo priamo “zo
dvora“. Popritom sa starajú o nemalé hospodárstvo; chovajú
sliepky, zajace, ovce, pár kôz a včely. Pre naše deti bolo veľmi
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poučné a zároveň zábavné pomáhať pri kŕmení sliepok či
zajacov, alebo zaháňaní oviec večer do ovčinca, ale deti sa
vyhrali aj v piesku, na šmýkačke, hojdačkách či s ich kocúrom.
Pre našich chlapcov bolo opäť záţitkom, keď si smeli s bratom
Samuelom zajazdiť po poli na traktore.
Typickou črtou tohto spoločenstva je radosť v Pánovi,
prostota a jednota. Bez toho by tak náročná sluţba a práca ani
nebola moţná. Kaţdé ráno začínajú ešte pred rozdeľovaním
aktuálnych úloh spoločným stíšením a modlitbami a po kaţdom
hlavnom jedle s chuťou a radi spievajú. Na pravé poludnie sa
všetci stretávajú pri obednom stole a večer o 18-tej pri večeri.
Počas toho týţdňa nás bolo asi 30 ľudí. Po večeri sa ľudia opäť
zídu k zamysleniu z Biblie. Spoločne strávený čas (aj pri práci)
s bratmi a sestrami, s ktorými môţe byť človek duchovne
jednotný, v prostredí odpútanom od kaţdodenných svetských
výdobytkov (TV, internet, ...) je ideálne miesto na priblíţenie sa
k Bohu a načerpanie fyzických aj duchovných síl.
Tento rok sme pokračovali v spoznávaní tohto kraja
krátkymi výletmi do okolia a návštevami zaujímavých
pamiatok. Medzi tie najzaujímavejšie patrí pamätná izba
Kristíny Royovej (v budove Domova bielych hláv) a hrad
Beckov. Dozvedeli sme sa zopár zaujímavých informácií
o tomto regióne a ľuďoch ţijúcich tu. Tak napr. vedeli ste, ţe?:
I.

V 19. storočí pôsobí na Slovensku zopár
(prevaţne
evanjelických) národne uvedomelých rodín, ako napr.
Holubyovci (Jozef Ľudovít Holuby svetoznámy botanik),
Royovci, Štúrovci, Roháčkovci, Hurbanovci (Jozef M.
Hurban prvý predseda Slovenskej národnej rady);
Kristína Royová bola v rodinnom vzťahu s kaţdou
z týchto rodín.

II.

Literárne diela K. Royovej sú preloţené do najväčšieho
počtu cudzích jazykov (dielo Bez Boha na svete;
preloţené do 31 jazykov) zo všetkých slovenských
spisovateľov.
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III.

Beckov je od roku 1258 kráľovským mestom a v tom
čase to bolo s 3000 obyvateľmi najväčšie mesto na
území súčasného Slovenska. Bratislava (Prešporok) mala
v tom čase len okolo 2000 obyvateľov

IV.

Madagaskarský kráľ, Móric Beňovský (rodák z
Vrbového), ţil so svojou manţelkou v Beckovskej Vieske.
Z Madagaskaru doviezol pre svoju manţelku do Beckova
černochov. O pár rokov po ich príchode ich krstil
evanjelický farár Pavel Hurban, otec Jozefa Ľudovíta
Hurbana.
rodina Homišinova

10.júl 2016 - požehnávanie malej Luzy.
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Leto vo Vítkovciach
Kaţdý rok píšem pár riadkov o evanjelizačnom týţdni vo
Vítkovciach, tento rok sme sa však rozhodli pre iný program.
Počas celého leta sme sa pravidelne stretávali s deťmi na
tzv. „Hravých hodinkách“. Bol to čas, kedy sa deti „iba hrali“ :)
- s hračkami, ktoré sme kúpili z darov alebo ktoré sme dostali
od niektorých z vás. Chlapci sa hrali s autíčkami, indiánmi
(figúrkami :), stavali si domy a garáţe a obľúbené boli aj rôzne
puzzle skladačky. Dievčatá sa hrali na kaderníčky, lekárky,
kuchárky… Posledné stretnutia sme mali na ihrisku, kde sme
hrali rôzne hry, pri ktorých si deti zabehali, ale aj ponamáhali
mozgy! S obdivom som sledovala, akí sú šikovní!
No nebolo to len o hrách. Raz sme sa hrali s loptou a
jednému dievčatku vypadla lopta z ruky. Akýsi chlapček
zareagoval: „Ona nech nehrá, ona to nevie...“ A tak sme sa
chvíľku rozprávali o tom, ako sa cítime, keď nám niekto hovorí,
ţe sme nešikovní a neschopní, ako to bolí, a ţe to nie je
správne, pretoţe Pán Boh nás má všetkých rovnako rád a
kaţdému dal niečo, čo vie lepšie, a zase niečo, čo mu ide
slabšie. Potom sme pokračovali v hre a – znova sa to stalo!
Lopta dievčatku vypadla a chlapček uţ uţ spustil: „Ona to ne...“
Potom sa zasekol, previnilo sa usmial a povedal: „Pán Boh nás
má všetkých rád.“ :)
Popri hrách sme počúvali aj nové detské kresťanské piesne,
ktoré sa budeme učiť cez školský rok v besiedke. Bol to
skutočne pekný čas.
Čo ma tieţ veľmi teší, je, ţe deti sa samy dokáţu zorganizovať
a hrať rôzne hry, ktoré sa naučili napríklad v škôlke
pripravovanej Kathy Lesondakovou. Jeden utorok som prišla do
Vítkoviec a privítal ma tam celý kmeň Indiánov „ozbrojených“
lukmi a šípmi, ktoré si sami vyrobili :). Ale nevyzerali
nebezpečne, pretoţe sa šťastne usmievali!
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Myslím, ţe všetky tieto veci deťom potom pomáhajú aj v
škole, aby sa vedeli zaradiť do kolektívu, či do vyučovania.
Namiesto uţ tradičného evanjelizačného týţdňa sme v
auguste zorganizovali týţdeň stretnutí pre dospelých na tému
Boţia rodina – problémy a poţehnania ţivota v spoločenstve.
A jednu augustovú sobotu sme venovali mladým, šli sme
prírody, hrali hry a témou sme sa pripravovali na blíţiaci
školský rok. Mladých veľmi zaujalo rozprávanie o škole
strany učiteľky „z polepšovne“ – sestry Ingy, ktorá chodí
nášho spoločenstva uţ nejaký ten čas a chodieva aj so mnou
Vítkoviec, a je pre mňa skutočnou pomocou.

do
sa
zo
do
do

Pri všetkých stretnutiach je pre nás dôleţité, aby bol
viditeľný Pán Jeţiš, aby ľudia, ktorí sú nám zverení spoznávali,
ţe Ho potrebujú, ţe On ich miluje a tieţ, čo On hovorí vo
svojom Slove do našich ţivotov. Stále preţívam to, ţe ja sa
môţem o to všetko „tak akurát snaţiť“, ale nie som schopná
sama nič dosiahnuť. O to viac je pre mňa povzbudením a
radosťou, keď vidím, ţe Pán Jeţiš sám sa dotýka ľudských sŕdc
a priťahuje ich k sebe.
Boba

Malá besiedka - program na september 2016
1) Dvanásťročný Jeţiš v chráme - 2 hod
2) Petrov rybolov - 2 hod
Opakujeme pesničky z minulého roka.
Rodičov prosíme o malé foto dcéry alebo syna - portrét vo
farbe - na nástenku. Ďakujeme.
Team besiedky
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Staršovstvo informuje
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Mládeţnícka konferencia CB - Update sa uskutoční 15.9.18.9. v Liptovskom Mikuláši.



Brat kazateľ sa zúčastní 26.-28.9. na pastorálnej
konferencii CB v Milovách. 9.10. bude slúţiť v Leviciach.



12.11.
sa
v Bratislave.



Vzhľadom k plánovanej dlhodobej neprítomnosti br. O.
Straku, br. D. Klein prevzal od 25.8. dočasne funkciu
hospodára zboru. Situácia bude definitívne doriešená po
plánovanej doplňujúcej voľbe do staršovstva.



Zborový vysávač je uţ nefunkčný. Br. Klein bol poverený
zaobstaraním nového.



Staršovstvo sa rozhodlo z úsporných dôvodov zmeniť
dodávateľa el. energie tak, aby všetky energie boli od
jedného dodávateľa.



Multifunkčná miestnosť bola novo zariadená (vstavaná
skriňa, stôl). Menšie úpravy sa urobili aj v malom byte
na poschodí.



Manţelom Silvestrovi a Bohuslave Černotovým Pán
poţehnal v Luxembursku dcérku Lauru, ktorá sa narodila
2. augusta.

uskutoční

Spoločná
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konferencia

CB

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(od 21.septembra)
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, Marcel Kuzma
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 september 2016
11.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

18.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

21.9.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

25.9.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

28.9.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

2.10.

Ne

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

5.10.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

9.10.

Ne

10:00 Zhromaždenie (br.Ivan Žežula)
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 2.10.2016
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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