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11 Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Slovo na tento mesiac
Naša slávnosť uvedenia ...
Slovíčko pre deti

Slovo na tento mesiac
Milí brata a milé sestry!
Prihováram sa vám na základe rozhodnutia RR a brata kazateľa, že by sme mali pokračovať v duchovných úvodníkoch,
ako tomu bolo za bývalého brata kazateľa P. Halžu. Členovia RR
sa na mňa obrátili so žiadosťou, či by som túto službu nemohol
realizovať ja. Odpovedal som kladne, takže sa vám, ak Pán dá,
budem prihovárať duchovným slovom prostredníctvom ZL.
Keďže je november a na jeho úvode dominuje návšteva
ľudí, nakoniec aj nás, na cintorínoch, chcem sa zamyslieť spolu s
vami, aké pocity prežívame, na čo myslíme pri pohľade na vyzdobené hroby aj našich blízkych. Predovšetkým si asi uvedomujeme, že aj my sa raz pripojíme k tým nespočetným mŕtvym, ktorí
nás predišli. Sú naše postoje pochmúrne, alebo sa v nich nachádza aj duchovná radosť a pokoj? Pavol nám práve do týchto dní
odkazuje víťazné slová:
„Pohltená je smrť vo víťazstve“. (1K 15,54)
Čo znamená posolstvo toho Pavlovho výroku? Predovšetkým to, že Boh navždy zmenil stav vecí človeka. Táto zmena je
možná aj preto, že Pán Ježiš sa predstavil celému svetu na betanskom cintoríne ako vzkriesenie a život a dodal:
„Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nikto nezomrie
naveky, kto žije a verí vo mňa“. (J 11, 25-26)
Len v odpovedi, ktorú vyslovila Marta, že tomu slovu
uverila, sa aj náš údel smrti mení na údel života.
Táto iná dimenzia života po smrti má spôsobovať a dokonca aj musí spôsobiť úplne iný prístup k tomuto časnému životu, ktorý tu žijeme pár desaťročí. Každý, kto verí vo vzkriesenie z
mŕtvych a ešte navyše aj to svoje vlastné vzkriesenie, nemôže
prežívať tento život ľahkovážne a s pseudohodnotami. Ak je tento
tvoj život spojený s tým večným, potom ti záleží na každom jednom dni, ako ho prežiješ, aby sa táto istota vyznania – aj keď
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zomriem, nezomriem naveky – nijako nezahmlila alebo dokonca
nestratila z dohľadu. Tvoj život žitý z perspektívy večnosti bude
vyzerať inak, ako iba s pohľadom na hroby cintorínov ako na
konečné miesta odpočinku. Prežil si totiž už tu a teraz zázrak
vlastnej smrti i vzkriesenia v znovuzrodení, preto máš iný hodnotový systém a preto tvoj duchovný zrak vidí nad obzor časnosti až
k večnosti.
Tá slávna 15. kapitola 1K o premene porušiteľného na neporušiteľné, smrteľného na nesmrteľné, o vzkriesení z mŕtvych a
následne o vytrhnutí do oblakov tých veriacich, ktorí sa dožijú
Pánovho príchodu po Cirkev do oblakov z 1Te 4 má a musí byť
pre každého, kto miluje Pána a jeho príchod vyjadrením úplne
samozrejmým, ale zároveň aj slávnou skutočnosťou jeho postoja
viery k Božím danostiam pre človeka.
Miroslav Bielik

Prosba
Ozvi sa mi, Hospodine, lebo je dobrá Tvoja milosť. Podľa množstva svojho milosrdenstva pohliadni na mňa.
Žalm 69, 17
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Naša slávnosť
slávnosť uvedenia brata ka
kazateľ
zateľa
R. Betinu do vedenia
vedenia zbo
zboru CB Košice

Druhá októbrová nedeľa bola v živote nášho zboru mimoriadna. Niesla sa v duchu udalosti inštalácie nášho nového brata
kazateľa Rastislava Betinu za správcu zboru CB v Košiciach.
V živote zboru je niekoľko míľnikov a dozaista jedným
z nich je aj príchod nového duchovného pastiera. Táto slávnosť
bola len vyvrcholením asi dvojročných udalostí, ktoré začali plánovanou výmenou kazateľov a odchodom dnes už bývalého duchovného pastiera, brata Pavla Halža, do dôchodku. Na začiatku
boli úvahy a prvé rozhovory či oslovovania prípadných adeptov
na post duchovného pastiera na uvoľňujúce sa miesto po bratovi
Halžovi, ktoré sa diali v réžii bratov starších. Všetky ostatné kroky boli samozrejme aj s vedomím a schvaľovaním Rady CB, až
po dohodnuté termíny výmeny. Brat kazateľ Betina sa fyzicky
s rodinou prisťahoval a fakticky aj ujal svojho nového úradu už
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od konca júla tohto roku, ale jeho slávnostná inštalácia sa konala
až 14.10.2012.
Toľko by sme v krátkosti mohli konštatovať z oficiálnej
stránky. Ale celá výmena (brat Betina odišiel po 16 rokoch služby zo zboru v Bardejove) má aj menej viditeľnú, duchovnú polohu. Predchádzala jej modlitebná prosba o vedenie krokov až po
dovŕšenie výmeny zo strany bratov a sestier. Spočiatku sme sa
museli vyrovnať s potrebou výmeny a prijať rozhodnutie RC, že
brat Halža má odísť do dôchodku s dovŕšením dôchodkového
veku. Jeho čas pôsobenia sa medzi nami predĺžil ešte o dva roky.
V závere sme s vďakou nášmu Pánovi konštatovali, že zbor
v Košiciach neostane bez pastiera, čo by sa pri nedostatku kazateľov mohlo aj ľahko prihodiť.
Slávnostné zhromaždenie sme smeli prežívať za prítomnosti brata predsedu CB na Slovensku brata Henžela, brata kazateľa Martina Jurču z Prešova, brata Halžu, mnohých bratov
a sestier z Bardejova a tiež mimoriadnych hostí z Ekumenického
spoločenstva v Košiciach. Zástupcov Apoštolskej cirkvi, Bratskej
jednoty baptistov, Evanjelickej cirkvi a.v., Rímskokatolíckej cirkvi, ako aj Teologickej fakulty v Košiciach Univerzity Tomáša
Akvinského v Ružomberku.
Predstavitelia týchto kresťanských spoločenstiev mali
krátke duchovné príhovory. Emeritný predseda Ekumenického
spoločenstva v Košiciach a jeho zakladateľ prof. Anton Konečný
spomenul aj bratov M. Oravca a P. Halžu a vysoko zhodnotil ich
aktívne pôsobenie za posledných osemnásť rokov. Pripomenul, že
je vďačný za ich postoje a názory obhajované a podopreté
z pozície Svätého Písma, ktoré nebolo vždy jednoduché
z pohľadu väčšinovej cirkvi prijímať, ale život vo viere ukázal
ich opodstatnenosť.
V inauguračnej kázni brat predseda Henžel vyzdvihol, že
do košického zboru CB z Božej milosti prichádza kazateľ
s darom brilantného vykladača Božieho slova, ktorého rozmer
a publikačná činnosť je pozoruhodná aj v medzinárodnom porovnaní.
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Slávnostnú atmosféru a radosť z udalosti, ako aj spoločné
stretnutie sme končili vo vzájomných rozhovoroch nad štedrým
pohostinstvom z rúk našich ochotných sestier.
Vďaka, Pane, za dar v osobe nášho brata kazateľa a jeho rodiny!

P.S. Ale okrem už vyššie spomenutého sme si možno uvedomili aj niekoľko skutočností, ktoré by sme pre budúcnosť mohli
brať pri našich rozhodovaniach do úvahy.
1. Pri mimoriadnych, ale aj každonedeľných bohoslužbách nám
absentuje okrem spoločného spievania zo spevníka spevokol,
ktorý sa nám pred pár rokmi z najrôznejších dôvodov rozpadol.
2. Naše piesne sú komponované v drvivej väčšine pre harmónium
alebo organ, ale u nás sme sa už dávnejšie uspokojili so sprievodom klavíra, ktorý aj pri tej najväčšej úcte k našim klavíristom
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nemôže nahradiť rokmi overený velebný doprovod pôvodného
chrámového nástroja, jeho zvukomalebnosť, viazanosť tónov
a rytmus.
3. Naše priestory mimo modlitebňu sú už na konci svojich kapacitných možností.
D.K.

Zasľúbenie
A tak teda majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú
si dobyl vlastnou krvou.
Skutky 20,28
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Slovíč
Slovíčko pre deti
Sadni si a počúvaj
Prečítaj si z Lukáša 10,38-42. Pri čítaní svojej Biblie skús nájsť utajené slová:
„ ....a jedného je treba ....“
My všetci máme radi svojich obľúbených priateľov. Aj Pán
Ježiš mal takých priateľov. A v dobe, kedy žil na zemi, ich rád
navštevoval.
Jeden taký domov, do ktorého Pán Ježiš rád prichádzal, bol
u Márie, Marty a ich brata Lazára. Raz
večer, kedy Pán Ježiš kázal a uzdravil
veľa ľudí, prišiel do ich domu v Betánii.
Museli vedieť, že príde, pretože Marta
pripravila bohatú večeru.
Keď si Pán Ježiš sadol, prišla Mária,
sadla si k jeho nohám a počúvala Jeho
slová. Pán Ježiš mal radosť, že si Mária
urobila čas, aby si sadla a počúvala.
Ale Marta sa hnevala. Myslela si, že
by Mária mala pomôcť s večerou. Ale
Pán Ježiš Marte povedal, že Mária urobila
dobre.
Urobíš si čas, aby si počúval Božie slovo? Čítaj Bibliu. Urob
si čas na rozhovor s Pánom Bohom v modlitbe. Máš Ho rád zo
všetkého najviac? Pán Ježiš sám hovorí, čo je dôležité: „Len jedného je treba.“
Z Detskej misie, Příbor, ČR
preložila Hana Žežulová
Súťaž zo Slovíčka pre deti
Víťaza súťaže pre deti nemáme, lebo sme nedostali žiadnu odpoveď s utajenými slovami.
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Organizač
Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: v stredu 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.
Dorast: v piatok o 17:00 hod v učebni modlitebne.
Biblická skupinka: v štvrtok o 17:00 hod u sestry
L. Mišákovej
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

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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Staršovstvo informuje
•
•
•

•
•

•

Zástupcom nášho zboru v mestskej cirkevnej komisii
namiesto br. P. Halžu bol menovaný br. F. Kaleja.
Br. kazateľ, br. Bielik a br. O. Straka sa 16.10.
zúčastnili na stretnutí zástupcov vs. zborov s vedením
CB.
Zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi navrhol naďalej
pozývať záujemcov o spev do spoločného spevokolu
RKC a CB. Pravidelné nácviky sú na slovenskej
reformovanej fare na Kováčskej 69 (za Tescom) každý
štvrtok o 17:00.
Br. kazateľ bude 6.11.-21.11. na študijnom pobyte
v Cambridgei v Anglicku. V nevyhnutných prípadoch ho
zastupujú bratia starší.
Na 2.12. je plánovaná členská schôdza zameraná na
riešenie aktuálnych záležitostí zboru a informácie
členom. O.i. bude prezentovaná nová štúdia zborového
domu na Bardejovskej.
Staršovstvo súhlasilo, aby si br. kazateľ upravil menšiu
miestnosť v malom byte ako svoju pracovňu.
Rekonštrukcia služobného bytu bola zakončená kúpou
niekoľkých svietidiel.
Zapísal Ivan Žežula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 19.11.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. R. Betina, I. Žežula,
D. Klincková, M. Petrejčík (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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Program
Program na mesiace
mesiace november
7.11.
8.11.
9.11.
11.11.
12.11.
14.11.
15.11.
16.11.

St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi

18.11. Ne
19.11.
21.11.
22.11.
23.11.
25.11.
26.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi

2.12.

Ne

18.15
17:00
17.00
10:00
17:30
18.15
17:00
17.00
10:00
16:00
17:30
18.15
17:00
17.00
10.00
17:30
18.15
17:00
17.00
10.00
18.00

Biblická hodina /br. M. Bielik/
Skupinka
Dorast
Zhromaždenie /br. J. Talley/
Mládež
Biblická hodina /br. D. Klein/
Skupinka
Dorast
Zhromaždenie /br. P. Halža/
Stretnutie rodín
Mládež
Biblická hodina /br. I. Žežula/
Skupinka
Dorast
Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Mládež
Biblická hodina /br. M. Bielik/
Skupinka
Dorast
Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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