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Ročník 14
február 2013

Zbor CB v Košiciach
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Čo sa deje v zbore

Slovo na tento mesiac
Pozitívny spánok
Hoci nám v tomto čase svetla evidentne pribúda, rád by som
sa zamyslel spolu s vami nad spánkom. Nie nad tým, že mnohí
medzi nami spia, teda im uniká zmysel života, že pri Božom
slove nám padajú viečka...
Pripomínam Žalm 127, 2: „Márne zavčasu vstávate a neskoro si sadáte, požívate vyrobený chlieb v bolesti. On dosť dáva
svojmu milému v spánku“ . Mohli by sme tieto slová voľne
pretlmočiť asi takto: Nič nemáte z toho, že ráno vstávate veľmi
skoro, dlho potom vysedávate do noci, jete chlieb, na ktorom
ste tvrdo pracovali. Pravou mierou dáva Boh svojmu milému
za spánku.
Boh nám dáva aj za spánku. Teda v čase, keď nepracujeme,
nenamáhame sa, sme v nečinnosti.
Ak tomu dobre rozumiem, Božie požehnanie nie je priamo
úmerné našej námahe. Veď „Božie požehnanie je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenia“. (Pr 10,22)
Pán Ježiš chce, aby sme „najprv hľadali Božie kráľovstvo a
jeho spravodlivosť, a všetko nám bude pridané“. (Mt 6,33) Aj
počas spánku. Tu v spánku znamená nestarať sa s trápením o
pozemskú budúcnosť.
Spomeňte, ako Boh dal Adamovi Evu! Pripravil ju preňho
bez akýchkoľvek jeho starostí. Priviedol mu ju ako „kosť z jeho kostí, telo z jeho tela“.
Mladý veriaci človek, máš starosť o to, ako získaš svojho
životného partnera? Pamätaj, že iba Boh je schopný vybudovať ti toho, s ktorým môžeš byť v živote nielen šťastný, ale s
ktorým môžeš naplniť život v plnom zmysle. Ak budeš hľadať
na prvom mieste, čo sa ľúbi tvojmu Bohu, všetko ostatné dostaneš – bude ti pridané. Nie z tvojej námahy, ale z Božej iniciatívy.
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Pavol konštatuje smerom k veriacim v Korinte, ale aj smerom k nám: „A preto sa aj všemožne snažíme, aby sme, buď že
bdieme doma v tele, buď že sme vonku z domova, jemu sa ľúbiť“. (2K 5,9) Uvedomme si, že Boh dáva svojmu milému aj
za spánku. Pretože on koná za nás a v náš prospech. Vieme sa
naňho spoľahnúť a dovolíme mu naozaj konať? Či sme mladí
alebo starí – on má o nás dokonalú starosť a naše aktivity spojené s mnohými starosťami, nervozitou, znepokojením, to
všetko iba kazia Božie dávanie smerom k nám. Veríme v Boha, preto je na čase začať sa učiť dôverovať mu aj tam a vtedy,
keď sami na udalosti okolo nás, pred nami... nemáme nijaký
dosah.
Miroslav Bielik
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Novoročné raňajky
Nový rok sa opäť začal (neskorými) novoročnými zborovými
raňajkami. Základnou myšlienkou bolo neformálne spoločenstvo
pri jedle, kde nie sme tlačení časom a môžeme sa porozprávať
o veciach, na ktoré inokedy nie je čas.
Keďže počet účastníkov stretnutia je vopred neodhadnuteľný,
stratégia prípravy občerstvenia bola „dačo prines a dačo zjedz“.
Medzi fázou „prines“ a „zjedz“ bola fáza „permutácia“, aby každý nejedol iba to svoje. Pritom sa však ukázala veľká nesebeckosť viacerých, keďže prinesených zásob bolo podstatne viacej,
ako sa dalo pojesť. Takže sa na konci dávali výslužky ako zo
svadby. No, napokon sa z toho vyvinul skôr raňajkoobed, lebo
poslední končili okolo druhej poobede. Účasť bola veľmi slušná,
v maxime sa nás zhromaždilo takmer 30. Strávili sme spolu pekný čas a vôbec sa nám nechcelo domov. Kto neprišiel, môže ľutovať. Ďalšia šanca je (najskôr) až rok.
I.Ž.
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Niečo na inšpiráciu alebo na prečíta
prečítanie
Štafety dobra
Poznáte skutočnosť menom život? Niekedy sa vám stane, že
neviete ako veci pomenovať, ako správne reagovať, alebo ako
vyriešiť problém? A potom sa vám do rúk dostane kniha alebo
krátky článoček, a naraz je všetko priezračne jasné.
Máte v poslednej dobe pocit, že život je ťažký, ťažší a niekedy
najťažší? A viete, ako málo nám stačí na prežitie? Ako málo stačí, aby druhí ovplyvnili váš život? Ako málo prejaveného
a uskutočneného dobra môže spustiť celú lavínu dobra a usmerniť
životy druhých? Aký mocný prostriedok má každý z nás
v rukách?
Veľakrát si zúfame nad tým, koľko zla je okolo nás, a nedá sa
s tým nič robiť. Je ale pravda, že nikto z nás nemá za úlohu spasiť
celý svet, vyriešiť všetky problémy a pomôcť všetkým ľuďom.
Každý z nás má však svoje jedinečné poslanie, práve pre dnešný
deň, pre túto chvíľu, možno „len“ drobučkú úlohu. A to ako vo
svojej rodine, tak na pracovisku, ale aj na mieste, kde sa práve
„náhodne“ nachádza – za volantom, v rade k pokladni
v supermarkete, s deťmi na ceste parkom. Neprestávajme preto
prosiť Boha, aby nám ukazoval, čo je našou konkrétnou úlohou,
a aby nám dával silu to uskutočniť.
Neznepokojujme sa množstvom toho, čo všetko „je treba urobiť“ alebo „vyriešiť“ v šírom svete. Nie je treba rezignovať, ani
nepokojne poletovať ako neriadené strely. Ak sa necháme viesť
Božím Duchom, pôjdeme práve po tej svojej ceste a budeme konať práve tie skutky, ktoré nám Boh prichystal.
„Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby
sme konali dobré skutky, ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme
v nich chodili.“ Ef 2,10.
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Keď potom „len“ uvoľníme niekomu miesto v prepchatom
autobuse a k tomu pridáme úsmev, možno spôsobíme to, že on
odovzdá štafetu všímavosti a lásky inému potrebnému. A ten
opäť ďalšiemu. A ten potom ...
Nie je vzrušujúce vedieť, že jedného dňa tieto štafety dobra
budeme spoločne rozpletať a radovať sa z nich? Byť verný svojej
malej role je možno tým najúčinnejším liekom na choroby našej
doby.
(Úryvok z knihy Ignáce Muchy „ Ve víru víry, vyd. Karmelitánské nakladatelství 2011)

Očarujúca!
John a Stasi Eldredgeovci
Milé dámy, čítate rady? Ja veľmi rada, ale na rodičovskej dovolenke nemám čas. Vlastne sa mi podarilo len teraz prečítať
jednu tenšiu knihu, pretože som bola chorá, a teda nútená tráviť
nejaký čas cez sviatky v posteli. Knihu v češtine pod názvom
Úchvatná som si kúpila už veľmi dávno a dobre odložila do knižnice. Tak dobre odložila, že som ju našla až pri sťahovaní kníh,
keď sme robili synčekovi izbu.
Kniha má svoje špecifiká, názov by mohol dosť ľudí odradiť.
Ale určite stojí za ten čas pri nej strávený. Ako väčšina amerických kníh obsahuje veľa životných príbehov a príkladov aj zo
života manželov, ktorí ju napísali. Niekedy sa dosť opakujú určité
skutočnosti, ale uvedomila som si, že v prípade takej knihy je to
aj treba, aby sa zdôraznilo, na čom naozaj záleží. V knihe majú
ženy odhaliť tajomstvo svojej ženskej duše, a pokiaľ chcú, môžu
ho odhaľovať aj muži. Ženy majú odhaliť poklad svojho srdca,
nie čo nezvládli. Každá žena je iná a predsa.... Aká je skutočná
žena? Aká je podstata ženy? Po čom túži ako žena, čoho sa bojí?
Kniha nie je žiadny návod, ako to často býva.
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Áno, vieme, aké očakávania na nás kladú naše rodiny, naše
zbory a naša kultúra. Ak chcete vedieť, čo by ste mali robiť, aby
ste boli dobré ženy, rád nájdete veľa. To je ale niečo iné ako vedieť, aká je cesta, na ktorej sa žena skutočne stáva ženou, či ako
vedieť, aký je vlastne cieľ. Čo plánoval pri stvorení pre ženu
Boh? Čo bolo a je dôsledkom prvého hriechu? Čo treba zmeniť
a napraviť, poprípade uzdraviť? Cirkev sa príliš nevyznamenala
pri riešení tohto problému. Dokonalým príkladom ženy je ikona
z Prísloví 31. Autori hovoria, že podľa očakávaných modelov
v cirkvi je žena hlavne unavená. A dávajú príklady iných žien
z Biblie. Boh stvoril ženu na svoj obraz, ako ezer kenegdo (Gn
2,18) pre muža, aby nebol sám a mal pomoc a podporu.
O čom žena sníva, keď je ešte malé dievčatko, na čo sa hrá ako
dievčatko, aké filmy pozerá? Žena túži vo vlastnom srdci po
troch veciach: Po tom, aby sa o ňu niekto uchádzal, aby hrala
nezastupiteľnú rolu v nejakom veľkom príbehu a aby sa zjavila
jej krása. Toto všetko žena má, keď chápe svoje srdce ako obraz
Božieho srdca. ŽENA JE OČARUJÚCA!
Pokiaľ máte chuť, čítajte. Očarujúca obsahuje múdre rady,
ako sa stať ženou podľa Božieho srdca.
H.Ž.

Čo sa deje v zbore – diel I.
Mladšia besiedka
Počas nedeľňajších zhromaždení sa stretáva aj mladšia besiedka (2-8 detí), ktorú vedú Evka, Lucia a Renáta. Deťom približujeme vybrané príbehy Starého zákona (Stvorenie sveta, Potopa,
Babylonská veža, Vyvedenie z Egypta a iné) a čoskoro to budú
príbehy aj z Nového zákona. Na začiatku školského roku to bolo
ťažšie, keďže prevažná časť detí mala okolo dvoch rokov
Zborové listy 2 / 2013

7

a nevedela ani veľmi rozprávať. Komunikujúcimi boli Joelko a
Mazy. Teraz sa to pomaly zlepšuje, lebo aj tie menšie deti začínajú reagovať na výzvy učiteliek. Tieto deti veľmi radi spievajú a aj
aktivity po téme ich čoraz viac zaujímajú.
Modlitebné návrhy: Múdrosť pre učiteľky, aby vedeli zaujať malinké dvoj-trojročné deti a zároveň aj väčšie šesťročné.
Otvorené srdiečka detí pre počuté Božie slovo.
Renáta K.
Staršia besiedka
V roku 2012 sa od nového školského roka staršia besiedka
stretávala v novom zložení. Päť našich starších besiedkárov dorastencov prešlo do dorastu a od septembra začala nová skupinka staršej besiedky. Tvorí ju šesť detí, školákov od druhej do
piatej triedy.
Zároveň, k nám pracovníkom v staršej besiedke /Tinka,Vierka/
pribudla Žanetka.
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Na besiedke spoločne preberáme témy „Príbehy Starého zákona“ /Jitka Maštálková/ podľa učebného plánu pre deti.
Začali sme od stvorenia sveta a človeka. Spoločne sa učíme
cez príbehy biblických postáv, aký Pán Boh je a čo robí pre nás .
Vyučovanie besiedky prebieha počas nedeľných zhromaždení, s výnimkou nedele, keď je vysluhovaná Večera Pánova.
Vtedy sme spoločne na celom zhromaždení, aby sa deti učili
vnímať spoločenstvo zboru.
Sme vďační za všetky naše deti, ich úprimnosť a detskú
vieru, ktorá veľakrát zahanbuje aj nás dospelých.
Vierka O.
Dorast
Po dlhšej dobe začal v našom zbore opäť fungovať dorast.
Stretávame sa každý piatok v zborovej miestnosti. Vedúcimi dorastu sú: Janka, Marcel, Olívia a Vlado. Počet dorastencov je viac
menej stabilný. Zatiaľ však nepresiahol štyroch členov, aj keď
niekedy prídu aj so svojimi kamarátmi. Vyučovanie sme na úvod
zamerali na základné kresťanské doktríny, ako sú: Božia trojica,
Biblia a iné.
30. novembra sme mali prvú pokusnú víkendovku. Program
bol voľnejší, aby sme dorastencov nevystrašili :) Téma bola Ako odolávať tlaku okolia a rovesníkov. Pozreli sme spolu film,
pongu. Popri tom sme sa zamerali na budovanie vzťahov.
Veríme, že stretnutia budú pokračovať aj v ďalšom polroku a
že prídu aj viacerí.
Modlitebné návrhy: Za dorastencov v zbore, ktorí by mohli chodiť na stretnutia, ale nechodia z rôznych dôvodov.
Vlado K.
Zborové listy 2 / 2013
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Mládež
Už niekoľko
rokov sa mládež
stretáva v pondelok večer, aby
mohli chodiť aj
cezpoľní mládežníci. Tohto roku
2012 - 2013 sa
stretávame
v
menšom počte,
lebo ubudlo študentov z iných zborov CB. Tešia nás občasné návštevy niekoľkých mládežníkov z popradskej BJB.
V programe sme sa systematicky zamerali na podobenstvá v
Novom zákone, ktoré prerušujeme sériou zastavení nad významnými osobnosťami reformačnej alebo evanjelikálnej teológie,
napr. George
Müller.
Vo
februári nás
čaká víkendový pobyt vo
Važci, ktorý
chceme venovať aj štúdiu
Biblie aj hrám
a budovaniu
spoločenstva.

Hana Ž.
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Staršovstvo in
informuje
.

•

Ekumenická bohoslužba pri príležitosti Svetového ekumenického dňa modlitieb žien sa tohto roku uskutoční
1.3. v našej modlitebni.

•

Manželia E.+M. Mittelmannovci sa prevedením členstva
z Kalinova stali (staro)novými členmi nášho zboru.

•

Br. O. Straka sa zúčastnil internetového dialógu k novému modelu financovania CB. Diskusia bude publikovaná v časopise Dialóg.

•

Ses. Z. Havrilová bude musieť zo zdravotných dôvodov
ukončiť upratovanie zborových priestorov. Staršovstvo
hľadá ochotných náhradníkov.

•

Výročná členská schôdza nášho zboru sa bude konať
17.3.

•

24.2. sa bude v Smižanoch konať slávnostné otvorenie
nového zboru CB Spišská Nová Ves. Pod tento zbor bude prevedená naša doterajšia kazateľská stanica Vítkovce.
Zapísal Ivan Žežula
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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 k pastoračným rozhovorom v každom
čase.
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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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
Program na mesiac február
3.2.

Ne

4.2.
6.2.
7.2.
8.2.

Po
St
Št
Pi

10.2.

Ne

11.2. Po
13.2. St
14.2. Št
15-17.2.
17.2. Ne
18.2. Po
20.2. St
21.2. Št
22.2. Pi
24.2. Ne
25.2. Po
27.2. St
28.2. Št
1.3. Pi
3.3. Ne

10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
18:00 Modlitby
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
16:00 Stretnutie rodín
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka
Výlet mládeže a dorastu – Važec
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 16.12.2012.
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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