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Slovo na tento mesiac

Podľa čoho nás ľudia poznajú?
Prichádza mi na um úsmevná príhoda. Istý kazateľ sa pýtal
mladých poslucháčov, čo si myslia, ako ho ľudia poznajú, ţe je
veriacim človekom. Nastalo hlboké ticho. Po chvíli sa ozval jeden
z najmladších a povedal: Asi preto, ţe vás dobre nepoznajú!
Moţno bol kazateľ nepríjemne prekvapený takouto úprimnou a
aj pravdivou odpoveďou, ktorá nás vedie k hľadaniu odpovede, po
čom ostatní ľudia poznajú nás, ţe sme veriacimi ľuďmi? Ţe patríme
Pánu Jeţišovi? Skôr ako odpovieme, pozrime sa, ako poznalo
okolie Jeţišových učeníkov. Podľa čoho ich poznalo?
Keď učení teológovia v ţidovskej rade vnímali Petrovu a
Jánovu smelosť a dozvedeli sa, ţe sú to neučení a prostí ľudia, ale
ich zároveň vyhodnotili ako tých, "ktorí boli s Ježišom" (Sk 4,
13n). Ktorí s ním chodili, ktorí s ním trávili svoj čas. Ktorí stáli
teraz v Kristovej pozícii pred radou a zodpovedali sa zo svojho
hlásania evanjelia a vyznávania Jeţiša Krista ako Mesiáša.
Ako chceme, aby nás ľudia poznali ako veriacich ľudí? Ţe sa pri
nich prejavíme ochotou pomocou? Ţe nebudeme mlčať, keď sa
niekomu deje krivda a zastaneme sa ho? Ţe sa s niekým
porozprávame o Jeţišovi Kristovi a zdôrazníme, ţe je naším
osobným Spasiteľom? Otázok by mohlo byť viac. Podstatné však
zostáva, či z nás vyţaruje jeho charakter! Či stojíme v situáciách,
do ktorých sme sa dostali, na Kristovom mieste. Či práve teraz
bude zreteľné, ako nás jeho Duch premenil, do akej miery nás
premenil do jeho podoby. Ako sa vôbec dá dostať do polohy
Jeţiša Krista?
Predovšetkým tak, ţe s ním budeme tráviť veľa času. Nielen
nedeľu dopoludnia nejakú tú chvíľu, v ktorej nám myšlienky môţu
lietať kade-tade. Ale denne. Prostredníctvom jeho slova.
Ak máme naozaj niesť Jeţišovu prítomnosť do našich situácií,
potom jedine tak, ţe budeme mať "Kristovu myseľ" (1K 2,16).
Ako ju môţem mať? Ţe sa nechám vyučovať tak jeho slovom, ako
aj viesť jeho Duchom. V znovuzrodení som dostal jeho myseľ a je
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teraz na mne, či ju rozvíjam, či sa z môjho vnútra táto Kristova
myseľ prejavuje aj navonok.
Myslím, ţe je to s touto mysľou Kristovou v nás ako pri
šoférovaní. Najprv si musím veľmi dobre uvedomiť, aká je situácia
na ceste, ale rovnako dobre vnímať, kde je brzdový pedál, kde
pridávanie plynu... Po čase zistím, ţe stačí, aby som sledoval
situáciu na ceste, a ostatné úkony idú akoby samy od seba. Tak aj
my: sledujeme situáciu kolo nás. To ostatné, čo povieme, ako sa
zachováme, ide akoby samo od seba. Nemusíme sa znovu slovne
vo svojom vnútri pýtať: Pane, čo mám teraz povedať? Čo mám
urobiť? Ako sa zachovať?
Ako ľudia poznali, ţe patríte Jeţišovi Kristovi? Povedzte mi o
tom, moţno sa váš príbeh dostane do najbliţšieho čísla ZL.
M. Bielik

Tajomník pre mládež CB: Každý tím mal svoje
papiere, kam písali svoje myšlienky
Rozhovor so Slavom Krupom. Je tajomníkom pre mládeţnícku
prácu v Cirkvi bratskej na Slovensku. Ţije v Bystrom. Patrí a
pôsobí v zbore CB Hermanovce nad Topľou. Rozbiehal a je členom
tímu OPÁL Campu, kam sa stále viac hlásia aj neveriaci tínedţeri z
Košíc.
Čo Ťa ako hlavného organizátora najviac potešilo na UPdate
2016?
„Vďaka Bohu sa podarilo viac vecí, z ktorých sa veľmi teším.
Najprv ma príjemne prekvapil predkonferenčný seminár pre
vedúcich mládeţe. Zúčastnilo sa 40 vedúcich z celého Slovenska.
Spolu sme uvaţovali nad témou: „V akej cirkvi chceme ţiť o 10
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rokov?“. Mnohé tímy sa po prvýkrát priamo zúčastnili kreatívneho
a systémového rozhovoru s predsedom RCB Štefanom Evinom,
vedúcimi PLANt.sk (Tomáš Grulich) a Odboru mládeţe a spolu
uvaţovali o našej spoločnej budúcnosti. Spolu sme robili reflexie
nášho stavu, ale aj premýšľali, ako Boh vidí našu cirkev v nových
výzvach. Kaţdý tím mal svoje veľké papiere, kam písali svoje
myšlienky. Výsledky týchto diskusií nám veľmi pomôţu v načúvaní
potrieb lokálnej mládeţe, pomoci a vzájomnej koordinácii.
Následne o deň neskôr sa konala uţ tradičná konferencia
mládeţe UPdate 2016 s témou: „Na úteku“. Spolu sme počuli a
premýšľali nad biblickou knihou Jonáš. Pán Boh aj tu ukázal svoje
vedenie a vypočul naše modlitby. Zúčastnených bolo 190 mladých
ľudí. Veľmi pozitívne ma prekvapila jednota a spoločné
spoločenstvo. Vydarila sa štruktúra konferencie, kázne a
vyučovanie a celý čas bola prítomná dobrá atmosféra očakávania
na Boţie vedenie. Výnimočným bolo aj to, ţe hlavné témy pokryli
aj široké vekové spektrum a týkali sa reálnych kaţdodenných
ţivotov.“
Čo by bolo potrebné zlepšiť pre budúce Update-y?
„Chceli by sme viac komunikovať zborom, ţe UPdate je pre
nich. Teda nie je to konferencia, ktorej cieľom je zaťaţovať ľudí zo
zborov. Práve naopak. Účelom UPdate konferencie je posilniť
lokálne mládeţe a tým aj zbory. Chceme im pomôcť. Túţime stále
lepšie slúţiť zborom, aby UPdate bol miestom vzdelávania, obnovy
a povzbudení vo vzťahu s Bohom, dobrý štart do nového školského
roka a v neposlednom rade budovania pevnejších a krajších
vzájomných vzťahov.“
Ako by sme mohli lepšie osloviť, pomôcť a budovať našu
spoločnú SR mládež?
„Kaţdý zbor je špecifický. Menšie zbory nezvyknú mať
dostatok mládeţníkov a pracovníkov. Zbory by mali podporovať
túto oblasť. Vedenie by sa malo stretávať pravidelne s vedúcimi
mládeţe. Pýtať sa ako sa im darí... s čím zápasia... ako ich
podporiť, pomôcť... ako sa za nich modliť. V mnohých zboroch sa
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vedúci cítia byť osamelí, a aj to oslabuje činnosť vedúcich. Teda,
veľmi významná je podpora „zhora“.
Väčším zborom by som odporučil, aby popri svojej lokálnej
práci nezabúdali na celoslovenský kontext. Vzájomná medzizborová práca, ale aj národné projekty majú výnimočný význam
vzájomného povzbudzovania a pomoci. Väčšie zbory moţno takéto
potreby veľmi nevnímajú, avšak práve vtedy môţu prijať úlohu
„slúţiaceho“. Nakoniec takmer vţdy je poţehnanie na oboch
stranách.
Nakoniec, ale nie v
poslednom
rade
chcem
pripomenúť, aby mládeţe
nezabudli na myšlienky a
rozhodnutia,
ktoré
pred
konferenciou
dávali
na
papier.
Nech
nestratia
smerovanie,
túţby
a
inšpirácie od Boha, ktoré tu
prijali. Nech sa modlia, ale
zároveň
nemenia
svoje
smerovanie. Aby nezaniklo,
čo im Boh ukázal. Na druhej
strane, mládeţe sa o týchto
veciach
potrebujú
opakovanie
s
povzbudzovaním rozprávať.
Veci zreálňovať, rozprávať
sa, získavať spätné väzby,
projekt
udrţať.
Veľmi
povzbudzujem k tomu, aby
nakoniec
ţivot
mládeţe
ukázal ovocie tohto úsilia.“
TEXT: Ervin Mittelmann
28.9.2016
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Prečítali sme za vás.
Dnes by som chcela aj ja svojim dielom prispieť do rubriky: Čo
ma oslovilo, čo som si prečítala. Keďţe väčšinu svojho času trávim
s deťmi, často sa zaoberám otázkami výchovy. Tie sú spojené so
sebareflexiou, keďţe sa ako matka vo svojich deťoch často vidím
(ţiaľ, aj svoje negatívne vlastnosti). Úryvok, ktorý pripájam, je
z kniţky „Naša matka“ s podtitulom Obrazy zo ţivota Dory
Rappardovej rodenej Gobatovej. Napísala ju Ema VeielRappardová a je to voľný ţivotopis s úryvkami z jej denníka
a vlastnými básňami.
Nahliadnime do srdca matky, ktorá chcela svoje deti vychovať
pre Boha, cez nasledujúcu skúsenosť, ktorá z Boţej milosti a na
Jeho slávu môţe poslúţiť iným matkám aj otcom a všeobecne aj
vedúcim mládeţe na povzbudenie, potešenie a poţehnanie:
„Na Vianoce som dostala štyri korene hyacintov uloţené
v sklenených pohároch a s radosťou som pozorovala, ako sa
vyvíjajú. Povedali mi, ţe ak vonku nie je veľmi chladno, môţem ich
drţať medzi oknami. Prišla však veľmi studená noc a po nej ďalšia.
Pozabudla som na rastliny a keď som ráno prišla dolu, zbadala
som, ţe voda v pohároch je zamrznutá a všetci hovorili, ţe rastliny
zahynuli.
Ach, ako ma to bolelo! Neľutovala som iba krásne pučiace
rastliny, ktoré sa pozerali na mňa, ako keby som bola ich vrahom,
ale v srdci sa mi zobudilo tisíc iných myšlienok. Nie úmyselne, ale
z nedbalosti a lajdáctva moţno veľa zanedbať a zameškať.
Spomenula som si na mnoho vecí, ktoré som neurobila v pravý čas
a tak som zanedbala a zameškala ošetrenie oveľa ušľachtilejších
rastlín, ktoré mi Pán zveril! Z desiatich drahých detí, ktoré mi dal,
dve hneď presadil do svojej nebeskej záhrady, ale osem ich zveril
do mojej opatery. Koľko ľadového vzduchu tohto sveta a hriechu
som mohla zadrţať od ich sŕdc, keby som ich bola verne stráţila!
Koľko buriny som mohla včas zničiť a koľko dobrého zasadiť
a opatrovať z Boţej milosti ... zamrznuté hyacinty sa na mňa
pozerali tak ako hriechom zničené duše.
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Urobila som aj s hyacintmi to, čo môţem a smiem robiť so
všetkým, čo ma tlačí a suţuje. Rozpovedala som svojmu
milostivému Pánovi, ako ma to bolí, ţe pre moju nedbalosť
zahynuli tie Jeho stvorenia a tak som spôsobila sklamanie aj
milým darcom. Prosila som Pána, ktorý uţ toľkokrát napravil moje
chyby, aby bol aj teraz milostivý a zachránil zamrznuté rastliny od
zahynutia. Na moju veľkú radosť som o niekoľko dní spozorovala,
ţe rastliny nezahynuli, ale začali oţívať, potom vyrástli a vyhnali
puky. A keď som dnes vstúpila do svojej izby, hľa, kvety rozkvitli
a v rannej slnečnej ţiare sa jagali v plnej kráse v červených,
bielych a modrých farbách. Oči sa mi naplnili slzami a to, čo
najviac ţiarilo, bola milosť môjho Kráľa.
Hyacinty sa pred mojimi duchovnými očami znovu premenili
na milé detské tváre a zdalo sa mi, akoby ku mne prehovoril môj
Spasiteľ: Pozri sa, takto sa vyvinú tvoje deti na tvoju radosť a na
moju slávu. Nie tvoja starostlivosť, ani múdrosť alebo výchova si
zaslúţia pochvalu, veď vieš koľko si zameškala a pokazila. Ale
moja milosť nad tebou je veľká a táto milosť panuje aj nad tvojimi
deťmi preto, aby aj ony boli svedkami mojej pretekajúcej milosti!“
Najvyšším cieľom pri výchove detí bolo stať sa svedkom
Jeţišovej milosti.
Tento ţivotopis sestry Rappardovej, ktorá ţila v rokoch 18421923, ma veľmi povzbudil, aby som aj ja tak verne stála
v modlitbách za moje deti a staral sa o ten dar, ktorý mi Pán Boh
dal, s čo najväčšou opatrnosťou a pozornosťou.
Romana H.

Päť základných doktrín reformácie
1. Sola scriptura: Jedine Písmo. Potvrdzuje biblickú doktrínu,
ţe jedine Biblia je výhradnou autoritou pre všetky záleţitosti viery
a praktického ţivota človeka. Písmo je štandardom, na základe
ktorého sa musia posudzovať všetky učenia a doktríny cirkví.
2. Sola gratia: Spasenie jedine milosťou. Sme zachránení pred
Boţím hnevom jedine Boţou milosťou. Boţia milosť v Jeţišovi
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Kristovi je nielen nevyhnutná, ale zostáva jedinou účinnou príčinou
spasenia. Táto milosť je nadprirodzeným dielom Ducha Svätého,
ktorý privádza človeka ku Kristovi tým, ţe nás oslobodzuje od
otroctva hriechu a kriesi nás z duchovnej smrti k duchovnému
ţivotu.
3. Sola fide: Spasenie jedine vierou. Ospravedlnenie sa
získava jedine milosťou skrze vieru v Jeţiša Krista. To sa udeje,
keď Kristova spravodlivosť sa pričíta nám ako jedinečné
uspokojenie Boţej dokonalej spravodlivosti.
4. Solus Christus: Jedine v Jeţišovi Kristovi. Spasenie sa
nachádza jedine v Jeţišovi Kristovi a jeho bezhriešny ţivot a
náhradné odčinenie našich hriechov samotné postačuje na naše
ospravedlnenie a zmierenie s Bohom Otcom. Čo by sa inak
hlásalo, by nebolo evanjelium, keby sa neohlasovalo zastupiteľské
dielo Jeţiša Krista a nevyţadovala by sa viera v neho a v jeho
dielo spasenia.
5. Soli Deo gloria: jedine Bohu patrí sláva. Spasenie človeka
pochádza od Boha a Boh ho dal človeku kvôli svojej sláve. Ako
veriaci ľudia ho máme neprestajne oslavovať a ţiť naše ţivoty pred
jeho svätou tvárou, pod jeho autoritou a na jeho slávu.
(Zdroj: internet)

ROZHOVOR S MIŠKOU
Čo ma potešuje v Mozaike za posledné mesiace?
Mojou najväčšou radosťou je nádej, ktorú vidím v evanjeliu. Je
radosťou a nádejou pre prítomnosť a budúcnosť Mozaiky. Práve
evanjelium je aj nádejou do našich osobných bojov, do vzťahov
medzi nami, ale je aj nádejou do beznádejných ţivotov našich
priateľov.
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Kde vidím vo svojom živote (cez Mozaiku) konať Boha?
Som vďačná za Danku (telesne postihnutá členka Mozaiky),
ale aj Matúška (chlapček v nepočujúcej rodine, ktorého
doučujeme) - za to, ţe im môţeme aj s Romankou slúţiť a pri tom
sa veľa učiť. Boh sa prejavuje aj pri našej spolubývajúcej - je
otvorená k nám a som vďačná, ţe môţem vidieť a čoraz viac
poznať jej príbeh. Boh chce meniť veci, ktoré sú zlomené a som
vďačná, ţe pozná uţ viac ľudí aj z Mozaiky. Aj keď v Košiciach
nemá veľa priateľov a ťaţko sa jej hľadajú. Mohla prísť aj na výlet
Mozaiky - na Obišovský hrad. Bol to výlet, kedy sme sa s
vďačnosťou lúčili s prázdninami a prosili o poţehnanie na nový
školský rok. Asi polovica ľudí, ktorí prišli, boli naši neveriaci
priatelia.
Som vďačná aj za ďalšiu moju kamošku, ktorá je tieţ dosť
sama a študuje zubárinu. Minule som s ňou bola vonku a videla
som, ako si váţi naše priateľstvo. Uţ dlho rozmýšľam, ako ju viac
prepájať, sieťovať s ľuďmi z Mozaiky, ale je to ťaţké s jej školou a
neustálym učením. Teším sa, ţe minulý rok sa jej podarilo párkrát
prísť na Čaj o 6 (misijná komunita) a ţe tento rok bude môcť
spolu s ďalšími mojimi kamoškami chodiť na kurz posunkového
jazyka.
Z čoho mám (vplyvom Mozaiky) radosť?
Asi zo sieťovania ľudí. Deje sa to či uţ pri mne alebo pri
hocikom v Mozaike. Bolo super byť u jednej rodiny (priatelia
Mittelmannovcov) s ich deckami. Na Obišovskom hrade – vidieť
tých ľudí a nielen o nich počuť (vţdy som o nich počula od
Mittelmannovcov a som rada, ţe uţ poznám aj ich tváre, domov,
deti :D). Som rada, ţe Pavla s Tomášom mohli stráviť deň s našou
spolubývajúcou Jankou aj Romankinou sestrou z Bratislavy. Teším
sa z práce, čo môţu aj dievčatá robiť pre Danku (spolu s Ervinom
píšu knihu), ale aj pre Mozaiku. Ţe sa môţu pri tom veľa učiť a ţe
aj my im dávame priestor na to, aby sa učili veci, ktoré raz budú
robiť profesionálne. Ţe im dôverujeme - s čím ony veľmi bojujú,
lebo si nemyslia, ţe sú dosť šikovné. Veľmi sa teším, ţe to Ervin
robí. Ţe môţem vidieť, ako sa snaţí zapájať všetkých. Sieťovať ich
nie preto, aby mal menej roboty, ale preto, aby ľudia mohli vidieť
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Cirkev - evanjelium v akcii :D Teší ma, ţe som mohla byť aj na
otvorení modlitebne v Michalovciach a ţe sme tam mohli byť
viacerí z Mozaiky. Veľmi som bola povzbudená z programu, ale
bolo tieţ úţasné hrať s Mariuszom. Som veľmi Pánu Bohu vďačná
za tú príleţitosť, rozhovory a priateľstvo aj s ním.
Aká výzva stojí pred nami?
Potrebujeme sa všetci spoločne stretnúť a zhrnúť minulý
školský rok a začať tento nový. Výzva ujasniť si, čo a ako chceme
robiť tento rok. S tým súvisí aj výzva M4 školenia, na ktorú ideme
- ten čas, ktorý tam budeme mať. Zasa tam nejdeme všetci, preto
si myslím, ţe to bude ťaţké. Výzva neriešiť ľudí, ktorí budú doma a
zároveň ako sa spoločne rozmýšľať, na niečo prichádzať, spoločne
sa zaväzovať....
Za čo prosíte, aby sa ľudia modlili?
Potrebujeme modlitby za uzdravenie vzťahov v tíme.
Potrebujeme mať prostredie, kde ľudia budú v bezpečí „padať“.
Nebudú sa toho báť, lebo budú vedieť, ţe vedľa nich je niekto, kto
pri nich stoji, niekto kto ich zdvihne evanjeliom a pomôţe im
kráčať - bude kráčať s nimi. Prosím za modlitby, aby sme sa vedeli
povzbudzovať, napomínať, modliť sa za seba, slúţiť si....
Potrebujeme sa viac modliť aj za Ervina, kazateľa, brata staršieho
a priateľa - za to, aby sme mu vedeli preukazovať lásku a slúţiť
mu. Modliť sa za toto obdobie, v ktorom je, aby ho Pán Boh viedol,
ukazoval ako On vidí veci, v akých farbách On vidí Mozaiku, ako
má On rád ľudí, ktorí mu slúţia. V čom aj jemu môţu títo ľudia
slúţiť. Ďalšia vec je, modliť sa za Dankinu knihu, Čajovú knihu, za
Mikuláša, Vianoce.
Na čo sa tešíte?
Na to, čo si Boh pre nás pripravil aj na tento školský rok :)
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Staršovstvo informuje:
.
•
•
•
•
•
•

Bol zakúpený nový zborový vysávač a koberec do
miestnosti pre malé deti.
Brat kazateľ 9.10. bude slúţiť v Leviciach na slávnosti k 30.
výročiu otvorenia levickej modlitebne.
12.11. sa uskutoční Spoločná konferencia CB v Bratislave.
Rodina Lancasterovcov oznámila, ţe sa rozhodla zmeniť
pôsobisko, takţe sa uţ do nášho zboru nevrátia.
Staršovstvo vníma potrebu riešiť problém ozvučenia v sále
pre nedoslýchavých.
30.10. sa uskutoční mimoriadna zbierka pre potreby
projektu Bardejovská.

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
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 október 2016
9.10.

Ne 10:00 Zhromaždenie (br.Ivan Žežula)

12.10.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

16.10.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

19.10.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

23.10.

Ne

10:00 Zhromaždenie – poďakovanie za úrodu
(kaz. Rastislav Betina)

26.10.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

30.10.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

2.11.

St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

6.11.

Ne

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

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 30.10.2016
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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