3

Zbor CB v Košiciach

Ročník 19
Marec 2018
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Nádej
Jarno-prázdninový výlet na Orave
Pohľad srdcom
Odišiel brat Billy Graham

Nádej
Ak len v tomto živote nadejeme sa na Krista, vtedy sme biednejší od
všetkých ľudí. No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí
zosnuli. (1Kor 15,19-20)
Nádej... Je to jedno z najproblematickejších slov, čo poznám.
Neoddeliteľne späté so silou k životu i s klamnými ilúziami.
Nádej je hybnou silou takmer všetkého, čo ľudia robia. V nádeji
pripravujeme budúcnosť svoju i svojich detí, bojujeme,
budujeme a snažíme sa. Kto stratí nádej, ten už je v hrobe
zúfalstva, už je prakticky mŕtvy. Veď nádej umiera až ako
posledná. A predsa: koľko zbytočných obetí sme už priniesli
márnym, klamným nádejam, ktoré sme si sami vymysleli!
Koľko ľudských životov stáli v histórii rôzne ľudské chiméry! Ako
sa dá poznať tá správna, pravá nádej?
„Blahoslavený muž, ktorý položil Hospodina za svoju nádej“
hovorí žalmista v 40. žalme a tým nás orientuje správnym
smerom. Smerom k nádeji, ktorá nezahanbuje, ako píše
apoštol Pavol (Rim 5,5). Nemôže zahanbiť ani sklamať, lebo jej
garantom je Boh, stvoriteľ neba i zeme. Žiadna zo stvorených
bytostí nevie prekaziť Jeho plány. A my navyše patríme
z pohľadu histórie k tým šťastným, ktorý už môžu vidieť
podstatnú časť Božích zasľúbení naplnených: môžeme vidieť
dokonané dielo Golgoty. Božia láska zjavená na kríži Golgoty je
základným kameňom kresťanskej nádeje. Držme sa pevne tejto
nádeje, nechávajme ňou premieňať svoje životy a zvestujme ju
všetkým okolo. Veď nádej sa stáva stále vzácnejším tovarom
v tomto svete. Ale Kristus vstal z mŕtvych!
I.Ž.
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Marieta Koščíková:
Hľadanie modlitbou
Otče náš, ktorý si na nebesiach
a svojou pravicou riadiš všetky stvorenstvá,
ktorý si kráľom Neba i Zeme
a budeš kraľovať po všetky
dni nášho života.
Príď a prebývaj v nás,
nech sa stane tvoja vôľa,
tak ako to bolo od dávnych čias.
Prestieraj nám naše stoly,
každý deň náš chlieb každodenný.
Odpusť všetkým,
ktorí zatracujú tvoje poklady hôr a dolín.
Aj my im odpúšťame svojimi slzami,
lebo v pokušení svetských vecí
nevedia, čo robia.
Zbav nás všetkého zla
a prebývaj v našich srdciach.
Tak ako to bolo od dávnych čias.
Tvoj životodarný kríž nech je výkrikom
pre opustených, lebo ty vždy
hľadáš stratených.

SDM za Surinam
Dňa 2.3.2018 sa uskutočnila ekumenická bohoslužba SDM (svetový deň
modlitieb), tak ako každý rok prvý marcový piatok. Bohoslužba bola
v Seminárnom kostole. Na tento rok ju pripravili kresťanské ženy zo Surinamu, prímorského štátu v Južnej Amerike.
Téma modlitieb bola „Boh videl, že všetko čo stvoril, bolo veľmi dobré“.
Modlili sme sa a zamýšľali nad potrebami a problémami žien a dievčat
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tejto krajiny a ochrane životného prostredia. Pripomenuli sme si, že náš Stvoriteľ nás
robí zodpovednými za to, ako sa staráme
o životné prostredie a všetky bytosti na
zemi.
Do programu sa zapojilo 12 sestier zo 7
cirkví v Košiciach. Krátke slovo mal pán farár Gira. Po modlitbách a zbierke pre ženy
Surinamu bolo ešte malé občerstvenie a
neformálne spoločenstvo sestier a bratov.
Som vďačná za požehnané stretnutie
a modlitby SDM.
Vierka O.

Krst
11. februára sme mali
možnosť
zažiť
v našich
zboroch
relatívne neobvyklú
slávnosť: krst malej
Viktorky Rizk. Aj keď
je
nám
Viktorka
s rodičmi väčšinu roka
zemepisne
dosť
vzdialená,
predsa
patria aj ku nám
a chceme ich všetkých
podopierať
svojimi
modlitbami. Nech vás
stále sprevádza Božia
milosť!
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Jarno-prázdninový výlet na Orave
Tak ako po minulé roky aj tentokrát sme sa s niektorými rodinami vybrali
na niekoľkodňový výlet. Boli sme ubytovaní v súkromnom penzióne
v dedine Habovka na Orave. Prišli sme tam v stredu 28.2. a odchádzali
sme v nedeľu 4.3.
Počasie nám vyšlo úžasne. Takmer bezvetrie, suchý vzduch, väčšinou
slnko a modrá obloha prispeli k príjemným dňom a napriek ranným
teplotám od -23°C do -19°C sme nepociťovali zimu nijak hrozivo. Navyše
počas dňa nám teplota ovzdušia stúpla na príjemných -15°C až -8°C.
Sme vďační, že sme si
mohli
oddýchnuť
a trocha zrelaxovať.
Deti
dostali
svoj
potrebný
prídel
pohybu
na
sánkovačke
a lyžovačke v Zuberci
na Janovkách. Jeden
by neveril, aké sú
všetky
zdatné
a odvážne. Svah síce
nebol
strmý,
no
napriek
tomu
potrebovali dostatok
síl v tých ich tenkých
nožičkách. Za odmenu
sme im párkrát urobili
palacinky. Kým sa
človek obzrel, už ich
nebolo
(tých
palaciniek). No ani na
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svahu sme za deťmi nestíhali. Sme skutočne vďační za to, že nás Pán Boh
po celý čas chránil a nikomu sa nič zlé nemuselo stať.
Výborný obed nám pripravila aj Esther Talley. Spolu s Jeffom strávili
niekoľko dní s nami. Trocha sme sa prerátali a ostalo nám dostatok
obživy namiesto jedného dňa na celé dva dni. Varenia sme teda mali
menej, ako sme predpokladali. To potešilo každú ženu.
V sobotu sa v Brestovej v Múzeu oravskej dediny konali majstrovstvá
Slovenska v psích záprahoch. To sme si fakt nemohli nechať ujsť. Stihli
sme vidieť bežkárov ťahaných psami. Vôbec to nevyzeralo jednoducho.
Potom nám už oziabali nohy, a tak sme sa pobrali ďalej.
Jedny z najvzácnejších chvíľ sme mohli prežiť pri osobných rozhovoroch,
pri ktorých sme sa viac spoznávali a nachádzali to, čo máme spoločné.
Človek má niekedy pocit, že o tom druhom už nie je čo nové zistiť, ale
opak je pravdou. Pán Boh odkrýva možnosti a vlastnosti naše i druhých,
o ktorých sme ani netušili. Pomáhať si navzájom a otvárať svoje domovy
a srdcia nie len jeden pre druhého, ale aj pre ďalších ľudí, ktorých Pán
Boh posiela do nášho života - to je jedna zo základných úloh, ktoré Pán
Ježiš od nás žiada. Týmto teraz poniektorí žijeme. Samozrejme bez
pravej lásky niečo také nie je možné. Pán Ježiš nám dal spasenie. Dal
nám nový život a novú nádej. Dal nám všetko, čo potrebujeme na to, aby
sme mali večný život – svoj život. Z vďačnosti za to vzniká v srdci aj pravá
radosť. Nie tá teoretická ale tá, ktorá je viditeľná prejavujúca sa
mnohorakými spôsobmi. Naše skutky sú dôsledkom toho, že sme Krista
prijali do svojich sŕdc, že sme spasení a túžime žiť s Ním dňom i nocou.
A viete, čo je na tom najlepšie? Že to nezávisí od toho, či na to máme,
ale či poslúchame Božie príkazy krok po kroku. A ak padneme, tak
musíme vstať a ísť ďalej. Lebo nie Pán Ježiš má ísť za nami alebo s nami,
ale my máme ísť za Ním – nasledovať Ho – Pán Boh sám nám pripravuje
možnosti. Ide len o to, či ich chceme vidieť a poslúchnuť, a teda pripojiť
sa k Jeho dielu.
Modlime sa za to, aby nám Pán Boh dal do sŕdc lásku k druhým.
Jana Kleinová
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Pohľad srdcom
„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“
(A. de Saint-Exupéry, Malý princ, s.88.)

V poslednom čase som si prečítala známe dielo Malý princ od Antoine de
Saint-Exupéryho. Podľa mňa je to úžasné a nadčasové dielo, ktoré má
vždy, čo čitateľovi ponúknuť. V mojom krátkom zamyslení sa chcem
ponúknuť (podeliť) s Vami o pár zaujímavých myšlienok, ktoré ma veľmi
oslovili a pomenovali veci a javy, ktoré sa v bežnej praxi dejú.
Na začiatku diela poukazuje autor na to, ako dospelí veľmi ľahko zabíjajú
kreativitu v deťoch a ani si to vôbec neuvedomujú. „...dospelí mi vzali
odvahu stať sa slávnym maliarom, keď som mal šesť rokov, a ja som sa
naučil kresliť iba zatvorené a otvorené veľhady“ (Malý princ, s.10). Mali by
sme sa všetci zamyslieť nad tým, aké súdy tvoríme nielen nad našimi
deťmi, ale aj všeobecne nad našimi bratmi a sestrami na tejto zemi.
„Dospelí zbožňujú číslice. Ak im rozprávate o nejakom novom priateľovi,
nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, že aký
má hlas, aké sú jeho obľúbené hry, či zbiera motýle a pod. Skôr ich
zaujíma, že koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarobí
jeho otec atď. A potom majú dojem dospelí, že vedia, aký vlastne je.“
(Malý princ, s.17). Táto myšlienka ma zaujala v tom, že vystihuje načo sa
zameriavame u ľudí. Škatuľkujeme sa navzájom podľa rôznych kritérií.
Pritom toto škatuľkovanie vôbec neurčuje našu hodnotu. Z prachu sme
sa narodili a na prach sa aj obrátime. Nič si z tohto sveta neodnesieme,
iba jedno. Či sme naplnili príkaz lásky, ku ktorému nás Pán Ježiš povolal.
Poslednú myšlienku, ktorú by som chcela spomenúť je o priateľstve.
Žijeme vo veľmi uponáhľanom svete, kde častokrát už nie je čas na
kvalitné vzťahy a priateľstvá. Nesmieme zabudnúť, že priateľstvá
nevznikajú ako tovar vo fabrike, ale ich treba dlhodobo budovať. Chcem
seba aj Vás povzbudiť, aby sme na to nezabúdali, a aby sme investovali
čas do našich blízkych. „Spoznáme len tie veci, ktoré si „skrotíme“. Ľudia
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už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom
hotové veci. Ale pretože nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov,
ľudia už priateľov nemajú.“ (Malý princ, s. 66)
Na záver by som sa chcela s Vami rozlúčiť so slovami psychiatra Viktora
Frankla, ktorý prežil holokaust a vo svojej práci sa zaoberal významom
utrpenia a zmyslom života. „Vôbec nezáleží na tom, čo môžeme očakávať
od života my. Mnoho však závisí od toho, čo život očakáva od nás, a že
život neznamená nič viac, ako niesť zodpovednosť za úlohy, ktoré každý
deň život pripravuje každému z nás.“ (Frankl, V. E.: „...trotzdem Ja zum Leben
sagen“, s. 13)

K. Hodermarská

Odišiel brat Billy Graham
V druhej polovici 20. storočia
jeden človek vystupoval do
popredia ako vedúci americký
kresťanský evanjelista a kazateľ.
William Graham zvaný "Billy"
vyrástol
k významnosti
zo
skromných vidieckych začiatkov
v Severnej Karolíne, aby sa
napokon stal kazateľom evanjelia,
s ktorým sa iba máloktorí od čias
apoštola Pavla mohli porovnávať.
Precestoval
celý
svet,
aby
rozprával veľkým zhromaždeniam
o svojom Pánovi a Spasiteľovi,
Ježišovi Kristovi. 21. februára 2018
Billy odišiel domov prijať svoju
odmenu – byť s Ježišom.
8
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Nie je žiadnym preháňaním povedať, že za 60 rokov jeho služby to boli
desaťtisíce ľudí, ktorí prijali Ježiša za svojho Spasiteľa a Pána po vypočutí
zvesti evanjelia z Billyho úst. Veril v posledný súd a peklo a varoval ľudí,
aby sa zachránili pred spravodlivým Božím hnevom. Pozýval a prosil ľudí,
aby verili v Ježišovu vykupujúcu smrť a zmŕtvychvstanie ako jedinú nádej
na záchranu. Jeho vnuk povedal, že najväčším Billyho odkazom pre nás je
pripomínanie, že nás nezachránia naše skutky, ale to, čo pre nás urobil
Ježiš.
Každý veľký človek má aj svojich zľahčovateľov a kritikov. Ani Billy nebol
výnimkou. Niektorí, najmä kresťania, ho kritizovali za jeho teológiu alebo
evanjelizačné metódy. Iní ho znevažovali, lebo sa im nepáčilo, že mal
blízke vzťahy s americkými prezidentami od Eisenhowera až po Busha.
Ja ale viem, že keď mu niekto ukázal nejakú jeho chybu, že sa vedel
rýchlo ospravedlniť a prosiť o odpustenie.
Billyho žena Ruth bola dcérou amerických misionárov v Číne. Chodila tiež
do jednej školy v Pchjongjangu (v Severnej Kórei) spolu s mamou Esther
a Kathy. Ona a Ruth chodili tiež spolu na Wheaton College, kde sa Ruth
zoznámila so svojím budúcim manželom, Billym. Ruth zomrela v roku
2007. Grahamovci mali päť detí. Ich najstarší syn Franklin je vedúcim
kresťanskej charitatívnej organizácie Samaritan's Purse.
V jednom rozhovore pre médiá v roku 2005 sa Billyho spýtali, či si
niekedy želal, aby niečo vo svojom živote bol býval robil ináč. Odpovedal:
"Želal by som si, aby som bol býval viac čítal Bibliu, viac sa modlil a trávil
viac času s rodinou." Mnohí sa pýtali tiež na jeho pokoru. Odpovedal na
to, že "je ťažké byť pyšným, keď deň začínate stretnutím s Bohom."
Ďakujeme ti, Pane, že si povolal a používal tohto pokorného vidieckeho
kazateľa na záchranu mnohým pre svoju slávu.
Jeff Talley
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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 17:00 hod. v modlitebni
Program pre deti: každú nedeľu v priebehu hlavného zhromaždenia

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 každodenného
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

Za uzdravenie Zuzky D., ktorá je vážne chorá
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Staršovstvo informuje
 Problémy s reguláciou kúrenia v byte kazateľa boli dočasne
vyriešené.
 Bratia starší sa zúčastnia kazateľskej pastorálky 16.-17.3.
v Poprade, ktorá bude zameraná na biblické princípy správy
zboru.
 Výročná členská schôdza by sa mala uskutočniť 25.3. Bude
spojená so zborovým dňom, t.j. bude organizovaný spoločný
obed.
 Staršovstvo schválilo spoločný postoj pri voľbe Rady CB na
výročnej konferencii.
 Staršovstvo
diskutovalo
o možnostiach
výraznejšieho
zapojenia ďalších členov zboru do misijnej služby Meeting
place/Art centra, najmä vzhľadom k možným zmenám v tejto
službe.
 Spoločenstvo Mozaika navrhuje usporiadať letný zborový výlet
spoločne.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v stredu 28.3.2018
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: I.Žežula
Jazyková korektúra: I.Žežula
Grafická úprava: M.Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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Program na mesiac marec 2018
Marec

Zmena programu vyhradená.

4.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

5.
6.

Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place*
Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place
17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
St

7.
8.
9.

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place

11.

Ne 10:00 Zhromaždenie(kaz. J. Talley)

12.
13.
14.

Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place
17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
St

15.
16.

Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place

18.

Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

19.

Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place

20.

Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place

21.

St

22.
23.

26.
27.
28.
29.

Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place
Pi 8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
Ne Zborový deň – spoločný obed
15:00 Výročná členská schôdza
Po 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Ut 10:00 Mami klub - The Meeting Place
St 17:00 English Bible reading group - The Meeting Place
Št 16:00 English discussion group - The Meeting Place

30.

Pi

25.

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place

17:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)

17:00 English Bible reading group - The Meeting Place

8:30 Mami klub Fit - The Meeting Place
10:00 Veľký piatok (kaz. R. Betina) Večera Pánova

13:00 Ekumenický pašijový sprievod - začiatok pri ECAV, Mlynská 23
1.4. Ne 10:00 Zhromaždenie (kaz. R. Betina)

* The Meeting Place adresa: Strojárenská 1061/3, 040 11 Košice
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