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Urobilo sa
Nástup leta a školských prázdnin bol v našom zbore CB
poznamenaný neobvykle rušným brigádnickým obdobím. Vlastne
od vybudovania zborového domu na konci éry totality sme na
takéto pracovné nasadenie nemali príležitosť. Byt kazateľa potreboval zásadné rekonštrukčné práce. Vybúrala sa priečka medzi
izbami, zbúrala sa vlhnúca stena kúpeľne, vymenila sa kompletne
sanitárna časť bytu, urobili sa nové obkladové práce, vymenili sa
balkónové okná na spálni, zbrúsili a natreli sa parkety v byte,
vykonali sa kompletné maliarske práce v byte a na prístupovej
časti do bytu, natreli sa všetky drevené a kovové zábradlia ako aj
doposiaľ nevymenené okenné rámy smerom na dvorček.

Urobilo sa. No neurobilo sa to samo. Vďaka Pánovi za
všetky ochotné a nemenované ruky našich bratov a sestier. Ale
predsa len jedna výnimka. Pôvodne mal tento príspevok napísať
najpovolanejší, brat Mirko Havrila, lebo vie o akcii najviac.
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Nenapísal, lebo on by, samozrejme, zamlčal svoj najväčší nezištný podiel na všetkých prácach. Ako vždy prívetivo koordinoval
všetky práce a vďaka mu aj za to, že hoci nie vždy v plnej kondícii a po prekonanej operácii aj v najväčších horúčavách bol vždy
pri všetkom.
A tak sa 27.7.2012 sťahoval náš nový brat kazateľ R. Betina s rodinou na Kováčsku č.31 do Košíc. Nepršalo celé týždne,
ale v ten deň „konečne“ poriadne lialo. Sťahovať „svojho“ kazateľa prišli aj Bardejovčania a hoci poriadne premokli, hlavne obratnosť mladých sa zišla. Spoločne sme nad segedínskym gulášom v pracovnom obschýnali pri spoločnom obede.
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Vďaka, náš drahý Pane, že sme smeli spoločne vykonať
toľko práce, o ktorej výsledku sme na začiatku pochybovali
a smeli sme pripraviť podľa našich skromných síl lepší príbytok
pre nášho nového brata kazateľa.
Danica Klincková
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Konferencia mládeže Cirkvi bratskej
KMCB 2012 (13.-16.9.) v Spišskej Novej Vsi sa niesla v duchu
témy Drž sa zubami nechtami. Program bol určený hlavne pre
mladých ľudí. Ráno sa začínalo príhovorom a krátkymi chválami
s modlitbami, nasledovali semináre, ktorých témy zneli veľmi
dobre, no všetky sa nedali reálne stihnúť, čo bola škoda. Ja osobne som sa zúčastnil na dvoch s názvami Pozitívne myslenie alebo
ako sa svet snaží pozitívne myslieť a druhý rozoberal problémy
argumentácie kresťana na všedné ale aj nevšedné situácie v živote
a ja som vďačný Bohu za to, že ma veľmi obohatili. Po výdatnom
obede, časom na športy podľa výberu a rozhovoroch nasledoval
večerný program so speakerom Claytonom Fergiem z Austrálie.
Chvály viedli mladí zo zborov v Nitre a Michalovciach aj modernou formou. V nedeľu boli špeciálne spoločné bohoslužby
s členmi miestneho zboru. Ešte som sa ani nestihol spamätať a už
bol čas odísť. Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť a teším
sa na ďalší ročník.
Tomáš Kušnír
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Na čom ti záleží ...
Často odvodzujeme kvalitu svojho života od toho, ako sa plnia
naše predstavy a sny, aký je náš životný štandard, akí politici
vládnu v našej krajine, ako sa k nám ľudia správajú, ako nám
slúži zdravie a podobne. Buď sme spokojní či zmierení s realitou,
nech je akákoľvek, alebo sa neustále sťažujeme. Zabudnime na
chvíľu na tieto aspekty nášho života, hoci sa nedajú úplne ignorovať. Zastavme sa, odložme mobil, vypnime počítač, televízor,
a pozrime sa do svojho vnútra.
Čo rozhoduje o tom, ako odpovieme na otázku: „Ako sa
máš?“ Čo je pre nás v živote naozaj dôležité, na čom nám záleží
a do akej miery sme tomu v každodennom živote verní? Čo
ovplyvňuje naše malé i veľké rozhodnutia? Ako trávime náš čas,
z ktorého ani stotinku sekundy nie je možné vrátiť a prežiť znovu
a inak? Odpoveď nájdeme, keď sa pozrieme do našich všedných
dní ...
Niekedy sa predbiehame v tom, kto má modernejšie auto, nový dom, najnovšie hračky pre deti. Možno nosíme značkové oblečenie namiesto úsmevu, vľúdnosti a ľudskosti. Alebo žijeme
prácou od rána do noci, aby sme hojne zabezpečili rodinu – a tá
pritom umiera na nedostatok citu, lásky, smiechu. Pod bremenom
starostí a obáv je náš život len tvrdým bojom o prežitie
a dosahovanie toho, čo svet pokladá za dôležité.
Mnohí ľudia na konci života ľutujú, že nerozmýšľali
a nevideli veci po celý čas z perspektívy konca. Život je pritom
jedinečný dar od Boha. Do veľkej miery závisí od nás, akými
farbami ho vymaľujeme. Či farby po čase zblednú, alebo ostanú
žiarivé dlhšie – či dokonca večne.
Možno nám naše srdce ukazuje, že je dobré a zmysluplné
vstupovať do vzťahov; reagovať vnímavo na potreby iných; komunikovať bez vulgarizmov; odpúšťať a tiež v pokore priznávať
svoje zlyhania; žiť v skromnosti; brať plat za usilovnú prácu;
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nerobiť nesprávne kompromisy. Ale pritom zakúšame, aké je
niekedy ťažké vytrvať, ísť touto cestou ...
Keď Ježiš chodil po zemi, odkrýval nám veľa z toho, čo má
z Božej perspektívy hodnotu, čo je hodné úsilia a nasledovania:
„Miluj svojho blížneho ako samého seba... ukladajte si poklady
v nebi, nie na zemi... vykupujte svoj čas... láska k peniazom prináša mnoho zla... blahoslavení, čo šíria pokoj... čo človek seje, to
bude i žať... pomáhajte si navzájom... nesúďte, aby ste neboli
súdení... povzbudzujte sa k čineniu dobra... nedovoľte ustarostenosti, aby ovládla váš život... radujte sa s radujúcimi, plačte
s plačúcimi... buďte rýchli počúvať, pomalí hovoriť a pomalí do
hnevu... odpúšťajte si... miluj svojho Boha celým svojím srdcom...
Nie každý deň sa dá myslieť od konca. Niekedy sa zastavím
a uvedomujem si, čo v mojom živote súhlasí s mojím rebríčkom
hodnôt, a čo nie. Oslovujú ma Augustínove slová adresované
Bohu: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe“. Mohli by sme dodať: Nenájdem správnu cestu životom, pokiaľ Ty neprebývaš vo mne.
Boh je ten, kto vnáša orientáciu, svetlo do života, dáva nám
odvahu, je stále a vo všetkom s nami. Preto mu dôverujme, dajme
sa ním v živote viesť, uňho si „dobíjajme baterky“, inšpirujme sa
jeho dobrotou, jeho kritériami. Nedajme sa ochromiť zlom, nespravodlivosťou, ľahostajnosťou, ani premôcť egoizmom či povrchnosťou. Dá sa to, pretože nie sme sami, Boh je s nami. Nech
sú nám povzbudením i zasľúbením slová z Biblie: „Hľadajte
najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to ostatné vám
bude pridané“.
Je dobré občas sa zastaviť a prehodnocovať, v dobrom zotrvať, zbytočné zanechať. Je dobré načúvať pritom Tomu, kto spoľahlivo vie, čo na ktoré miesto v rebríčku hodnôt patrí, aby náš
život stál za to. Aby obstál, aj keď sa naň pozrieme tam na konci...
-mkPrevzaté z Infolistu JPK 2/2012
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Slovíčko pre deti
Milé deti, poprípade už dorastenci,
v minulých mesiacoch sa v ZL objavili článočky v rubrike Slovíčko pre deti. V tomto mesiaci pre vás máme súťaž. Možno ste
si hovorili, prečo sú v každom „slovíčku“ utajené slová. Teraz už
máte odpoveď – kvôli súťaži. Napíšte nám na papier všetky utajené slová z článkov, kde ich v Biblii nájdete a vaše meno. Papier
odovzdajte do bielej schránky na chodbe zboru do 20.10.2012. Zo
správnych odpovedí bude vylosovaný výherca, ktorý dostane
niečo pekné. Veľa zdaru!
Poznámka: názvy článkov
Malé svetielko
Tri dôležité veci
Nemôžeš sa schovať
Ale ja ho nenávidím!
Je tvrdohlavosť dobrá alebo zlá vlastnosť?
Hana Žežulová
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Staršovstvo informuje
• Rada CB rozhodla, že br. Ervín Mittelmann bude v rámci
svojho celého úväzku pôsobiť v prešovskom zbore CB.
• Br. kazateľ sa 24.-26.9. zúčastnil na spoločnej pastorálnej
konferencii kazateľov CB vo Vysokých Tatrách.
• Staršovstvo prerokovalo pripomienky k návrhu novej Ústavy
CB. 6.10. by sa malo v našom zbore uskutočniť zasadanie komisie pre prípravu nového cirkevného poriadku. Na tému
zmeny Ústavy a Poriadku CB by malo následne byť 25.10.
stretnutie kazateľov a podpredsedov staršovstiev vs. seniorátu
v Prešove.
• Br. M. Petrejčík bude novým technickým redaktorom Zborových listov namiesto ses. J. Kleinovej.
• Zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi navrhol nášmu zboru
vytvorenie spoločného spevokolu. Prvé stretnutie záujemcov
je plánované na 4.10. o 18:00 na reformovanej fare.
• Mesto Košice vydalo stavebné povolenie pre elektrifikáciu
pozemku Bardejovská.
• Náklady na rekonštrukciu kazateľského bytu sa navýšili
oproti plánu o takmer 1 500 €. Do suterénu muselo byť zakúpené nové kalové čerpadlo, keďže staré sa neopraviteľne pokazilo. Nedoplatok za plyn za minulú vykurovaciu sezónu bol
okolo 500 €. Staršovstvo aj preto povzbudzuje členov, aby
pravidelne prispievali na hmotné potreby zboru.
• Staršovstvo z viacerých dôvodov uvažuje o presune biblickej
hodiny na stredu. Privíta na túto tému ohlasy členov.
• Slovenská biblická spoločnosť pripravuje poslednú dotlač
Roháčkovho prekladu Biblie. Staršovstvo rozhodlo o zakúpení
5 kusov pre zborové potreby. Individuálne objednávky prijíma
br. J. Vaščák.
Zapísal Ivan Žežula
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: vo štvrtok o 18:15 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Mládež: v pondelok o 17:30 hod v učebni modlitebne.
Kazateľ je k dispozícii
v každom čase.

k pastoračným

rozhovorom

Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. R. Betina 0905 347 550
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
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nového brata kazateľa R.Betinu a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
Vitkovce
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program na mesiace október
7.10.
8.10.
11.10.
14.10.
15.10.
18.10.
21.10.
22.10.
25.10.
28.10.
29.10.
1.11.
4.11.

10:00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Ne 15:30 stretnutie staršovstva s prac. zboru –
Besiedka a dorast
Po 17:30 Mládež
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. R. Betina/
10.00 Zhromaždenie –Inštalácia do služby
Ne
br. kaz. R. Betinu /predseda CB J. Henžel/
Po 17:30 Mládež
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. R. Betina/
10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Ne
Slávnosť poďakovania za úrodu
Večera Pánova
Po 17:30 Mládež
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. R. Betina/
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Po 17:30 Mládež
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. R. Betina/
10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Ne
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 22.10.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Betina, I. Žežula,
D. Klincková, M. Motýľ, J. Kleinová, M.Petrejčík (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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