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Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Prebuď sa!
VSMCB PO 2013
Svedectvo
Žijú medzi nami

Slovo na tento mesiac
Prebuď sa!
Mnohokrát nás okolnosti nášho života premôžu a my sa cítime
akísi vyprázdnení bez perspektívy, bez nádeje na lepší zajtrajšok.
Práve v tomto stave sme náchylní myslieť si, že Boh nás nemá rád,
že na nás akosi pozabudol, zabúda... Strácame schopnosť volať k
nemu v modlitbách s uistením, že nás počuje a aj vypočuje. Že má
pre nás svoje východisko. Dokonca pochybujeme, že cesta viery, po
ktorej ideme, je tá správna. Pre mňa osobne. Či to nie je len nejaký
sebaklam, znásilňovanie, z ktorého nás prepadla práve táto naša dezilúzia. Odťahujeme sa od zboru a ak sme v ňom, všetko vidíme akosi
ponuro, v zabíjajúcom stereotype. Bratov a sestry vnímame ako povrchných, možno až pokryteckých. Podozrievame ich z falošnosti a
pretvárky. Naše srdce sa zatemnilo a taký je aj náš pohľad na svet
okolo nás - aj na domácich viery.
Strata viery v Božie vedenie, odpustenie a každodennú milosť
nás nutne vedie k nepriateľským postojom voči spoluveriacim. Podráždene reagujeme na každú maličkosť, sme v podstate permanentne podráždení. Je to smutný a ničiaci stav.
Žiaľ, nie každý veriaci sa z neho dostal. Pretrval v ňom aj roky a
možno aj celý život. Negatívny postoj sa stal jeho životným štýlom.
Všetka energia tvorenia, budovania je takýmto spôsobom zmarená.
Tomu Zlému sa podarilo odviesť človeka od pozitívnej úlohy na negatívnu, kde sa kričí proti nedostatkom iných, pričom ten môj hriech
si pestujem a milujem ho.
Nadpis tohto krátkeho článku znie: Prebuď sa! Opravme ho trochu: Dovoľ, aby ťa Božia moc pravdy, Božia istota a Boží záujem na
tvojom dobre prebudili! Nechaj sa prebudiť záujmom tvojich bratov
a sestier o teba! Len tak zažiari na tvojom vnútornom nebi a potom aj
na tvojej tvári Ježiš Kristus a svetlo jeho vzkriesenia bude prenikať
do okolia, v ktorom sa budeš nachádzať. V odpustení všetkým okolo
teba, ale predovšetkým v prijatí odpustenia pre teba osobne.
Miroslav Bielik
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VSM CB PO 2013

„Ste pripútaní? Ste pripútaní?“ Týmito slovami som začínal svoje
kázne. Celá konferencia bola simulovaním letu. Číslo letu je uvedené
v nadpise. Znamená to: „Východoslovenské mládeže v Cirkvi bratskej v Prešove 2013“. Naše lietadlo vzlietlo 26.apríla o 19:00 a pristálo 27.apríla o 21:00. Modlitebňa v Prešove bola upravená, aby sa
účastníci cítili ako v lietadle. Organizátori boli skvelí. Účastníkov
letu bolo asi 80.
Myšlienka letu bola v tom skvelá, že má svoj štart a má svoj cieľ.
Ani let nie je bez rizík. Počas letu môžu vznikať turbulencie a riziká
rôzneho druhu a nebezpečenstva. Aj keď je letecká doprava najbezpečnejšia zo všetkých, nikto by nechcel sedieť v zlom čase na zlom
mieste a niekde sa zrútiť. Práve v krajnom prípade, sa môže stať aj
toto. Kde vtedy utiecť? Z lietadla? Nikde! Prenesene sme chceli mladým ľuďom ukázať, že všetky tieto vlastnosti majú aj naše pozemské
životy, ktoré trvajú 70-80 rokov. Sú to vlastne lety našich životov.
Ktoré riziká môžu spôsobiť škody na lete, v živote a vo viere? Čo
sú nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť defekty v živote veriaceho a
dokonca aj smrť? Obsahom troch 60 minútových kázní bolo 7 zborov
z prvých troch kapitol knihy Zjavenia Jána. Čiže 7 nebezpečenstiev,
7 výziev, 7 povzbudení. Ešte pred tým, ako som začal s prípravou
týchto kázní, mal som obavy. Nebol som si istý, či tomu mladí porozumejú, či sú tam vykreslené naše aktuálne problémy a či zvládnem
spracovať a kázať živo do situácií mládežníkov. Ale veľmi rýchlo
som zistil, že ak dovolím Bohu, aby On cez Písmo hovoril, aby hovorilo samo Písmo, tak sa nemám čoho obávať. Toto pri Biblii milujem.
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Boh ju tak zapísal, aby jej reč a výklad konkrétnych textov hovorili. Živo, aktuálne, pre premenu života, pre Božiu slávu.
Vzlietli sme úspešne, leteli sme úspešne, ale čo bolo najdôležitejšie, pristáli sme úspešne. Nech je daná sláva Bohu a nech sú naše
mládeže obživené do života Božej pravdy, lásky a misie.
Ervin

„Hneď od prvého momentu ako sa na nástenke objavil plagát s
pútavým názvom „nezmeškaj svoj let“, som bola rozhodnutá ísť na
tu konferenciu. Prečo? Lebo ani ja vo svojom živote nechcem
„zmeškať svoj let.“ Rozoberala sa kniha Zjavenia, táto kniha bola aj
trošku ťažká na pochopenie, ale aj veľmi zaujímavá. Dotýkalo sa ma
to, pretože nám to hovorí tvrdo a jasno akí máme byť. Škoda, že som
sa nemohla zúčastniť aj na iných témach, ktoré boli vraj zaujímavé.
Ale dúfam že si ich budem môcť vypočuť z audio záznamov.“
Radka S.
„Na stretnutí mládeže sa mi páčila výzdoba, ktorá vystihovala
názov - Nezmeškaj svoj životný let. Kázne boli tiež dobré a pútavé.“
Adam P.
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„V piatok 26.4 sa naša mládež zúčastnila na Východoslovenskom
stretnutí mládeže Cirkvi bratskej v Prešove s témou Nezmeškaj svoj
životný let. Po úvodnom príhovore a krátkom videu nasledovala téma zo Zjavenia Jána a podobenstvo o siedmich cirkevných zboroch a
dôležitosti návratu k prvotnej láske k Bohu. Týmto sa piatkový večerný program oficiálne končil a nasledoval voľný čas na rozhovory,
posed v čajovni alebo prechádzku po meste.“
Tomáš K.

ŽIJÚ MEDZI NAMI...
„Ako studená voda pre vyprahnuté hrdlo je dobrá správa z ďalekej
krajiny.“ Príslovia 25,25
Misionári John a Kathy Lesondak
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John je podľa vlastných slov misionár, vizionár a hrnčiar. Má
slovenské korene, jeho prastarý otec pochádzal z obce Osturňa
v okrese Kežmarok, ktorá leží pri poľských hraniciach v pohorí Spišskej Magury. John je už treťou generáciou Slovákov, ktorá sa narodila v Amerike. Vyrastal v Kalifornii a kresťanom sa stal v roku 1970.
Niekoľko rokov sa venoval práci tesára, neskôr sa presťahoval do
malebného mesta Chattanooga v štáte Tennessee, ktoré je dodnes ich
domovskou základňou. Na Covenant College získal titul bakalára
umenia B.A. Práve štúdium keramiky mu umožnilo začať misionársku kariéru ako hrnčiarsky inštruktor na Seychelách.
Johnova manželka Kathy je dcérou známeho misionára a cestu
k Pánovi si našla už v mladom veku. Vyrastala v Keni, kde navštevovala internátnu školu. Aj ona je absolventkou Covenant College.
Je to vysokoškolská kresťanská inštitúcia, zriadená Presbyteriánskou
cirkvou v Amerike (PCA), ktorá kladie dôraz na štúdium slobodných
umení a pripravuje biblicky zakotvených mužov a ženy. Lesondakovci spoločne na Seychelách pracovali štyri roky. John počas dňa
robil keramiku a v noci sa venoval výučbe teológie a biblickému
štúdiu. V misijnej službe pokračovali v Keni, kde ich práca zahŕňala
evanjelizáciu, pastoráciu i pomoc ľuďom. John kázal na misiách na
klinike a pracoval aj ako asistent vedúceho tímu. Kathy sa okrem
pomoci Johnovi venovala vzdelávaniu ich troch detí. Ich potomstvo
celkovo tvorí šesť detí: Reuben, Benjamin, Aaron, Ethan, Laurel
a Alanna.
Hlboká túžba Johna a Kathy slúžiť v mene Ježiša Krista tým, ktorí "lačnejú a žíznia po spravodlivosti", našla u nás svoje uplatnenie
po páde železnej opony. Pán Boh dovolil, aby prišli slúžiť do Českej
republiky a na Slovensko. V Trnave žili a pracovali 13 rokov, od
roku 1997, pričom John bol vedúcim tamojšieho tímu Misie pre
svet/Mission to the World (MTW). Jeho pôsobenie zahŕňalo prácu
na vysokej škole ale aj v detských domovoch a kluboch, výučbu
angličtiny, štúdium Biblie, dohľad nad zahraničným študijným programom spolupráce medzi Covenant College a Trnavskou univerzitou.
„Keď som prvý krát prišiel na Slovensko, bolo to kvôli partnerstvu
s americkou univerzitou, ktorá posielala študentov na Trnavskú
Zborové listy 5 / 2013
6

univerzitu. Pripravoval som študijný program a koordinoval
výmenné pobyty študentov i profesorov. Bol to veľmi intenzívny
čas, ale keď skončil, uvoľnili sa mi ruky pre vlastnú prácu,“ konštatoval John. Sprístupnil obľúbené a navštevované centrum nazvané Budova/Building. To sa stalo základom pre vytvorenie zboru Cirkvi bratskej v Trnave. Začali sa tam schádzať s rôznymi ľuďmi, ktorí
mali nielen záujem hovoriť po anglicky, ale sa aj potrebovali zdôveriť so svojimi problémami, či iba nájsť ľudsky bezpečné miesto.
Podľa Johna z nich cítil veľký hlad po skutočnom kresťanstve. „Neriešili sme otázku kto je akej viery, pretože dôležité je iba to, kto si.
Nezáleží na tom, či sa niekto považoval za agnostika, katolíka,
mormóna či budhistu. Misionár chce hovoriť s ľuďmi, bez ohľadu
na ich vieru. Oni si pritom mysleli, že vedia, v čo ja verím, ale nebola to pravda. Veľa ľudí v tejto časti sveta si myslí, že kresťanstvo
rovná sa katolicizmus. A veľa ľudí je prekvapených, keď poviete,
že nie ste katolík, ale iba kresťan,“ priblížil John svoje skúsenosti
z pôsobenia v „slovenskom Ríme“. Budova/Building sa v Trnave
stala takýmto vyhľadávaným, bezpečným miestom. Neskôr začali
organizovať anglické campy, a keď sa k nim pridal aj jeden
z najlepších basgitaristov na Slovensku Roman Kraic, aj kvalitné
jazzové podujatia, ktoré priťahovali ďalšie skupiny ľudí. „Z Trnavy
sme odišli v roku 2010 vo chvíli, keď sme videli, že sa naplnilo naše
poslanie. Teraz je tam živé spoločenstvo Cirkvi bratskej a my sme
prišli do Košíc a začali budovať Art Centrum na Strojárenskej
ulici,“ konštatoval John. Zdôraznil, že podporuje prácu nášho zboru,
ale Košice sú veľké a je tu priestor pre vznik ďalších zborov. „Myslím si, že na 250 tisícové mesto sú dve tisícky skutočných kresťanov
skutočne málo. Prichádzame pomôcť vzniku nových zborov a otvoriť priestor pre novú prácu, ktorá by saturovala potreby mesta. Je
veľa ciest, ako to zmeniť. Všetko ale začína na vzťahoch,“ povedal.
Ľudia podľa Johna potrebujú predovšetkým Ježiša Krista a nové srdce. „Kostolov je dosť. Ľudia potrebujú nielen kostoly
a náboženstvá, ale vzťah s Ježišom Kristom a znovuzrodenie. Dovolím si povedať, že nie v každom cirkevnom stánku sa šíri evanjelium. Ak nie ste znovuzrodený, nemôžete vstúpiť do Kráľovstva
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nebeského. Ľudia sú zmätení, mnohí si myslia, že byť zachránený
a spasený znamená iba chodiť do kostola, byť tam fyzicky prítomný. A často im to z niektorých kazateľníc aj hovoria, že to je to pravé. Ľudia potom nevidia pravdu, vidia iba náboženstvo, preto sú
zmätení. Potrebujú však pravdu a potrebujú ju aj vidieť na životoch
tých, ktorí sú znovuzrodení. Pravda a život musia byť v rovnováhe.
Aby sme získali nových ľudí, musíme svoju vieru žiť poctivo, pretože ľudia to poznajú,“ zdôraznil John a spresnil, že úloha zorganizovať nový zbor prichádza až potom, keď sa ľudia stanú znovuzrodenými kresťanmi. „Kamkoľvek prídem, všade sa rád zoznamujem
s ľuďmi a dúfam, že Boh urobí svoju prácu a zachráni ich. Ja potom môžem niečo zorganizovať,“ priblížil s úsmevom svoju misiu.
Nám, členom zboru Cirkvi bratskej v Košiciach pripomenul, že všetci, ktorí chodíme do zhromaždenia, by sme mali byť svetlom pre
svoje okolie a mali by sme sa snažiť šíriť ho ďalej. Ocenil spoluprácu
s kazateľom nášho zboru Rasťom Betinom, ktorého považuje za výborného kazateľa, ktorý má srdce, víziu a rozumie Kráľovstvu Božiemu. „Chápe, že misionári sú v uliciach potrební,“ dodal.
John a Kathy sú na Slovensku už 16 rokov a preto Johnova odpoveď na otázku, či mu nechýba domov, neprekvapuje: „Ja sa cítim
doma tu.“

V. Horniaková
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Svedectvo
Pôvodne tu malo byť svedectvo iné, ale život prináša to, čo prináša, a mnohokrát nenájdeme dosť času, dosť sústredenia, aby sme
sa o svoje bolesti a radosti podelili s ostatnými na stránkach ZL.
Zavedenie tejto rubriky sleduje ciele: aby sme mali k sebe bližšie,
aby sme sa viac poznávali a poznali a aby sme sa na základe týchto
informácií, ktoré o sebe povieme, aj za seba mohli konkrétnejšie
modliť.
V našich životoch sa za posledné obdobie, myslím tým na posledné tri roky a posledný zvlášť, veľa zmenilo. Na jednej strane sme
zostali sami, bez akýchkoľvek rodinných príslušníkov, a na strane
druhej sme nastúpili na poslednú etapu civilného života - stali sme sa
dôchodcami a už nikde nepracujeme. Mnohí nám predpovedali, aké
to bude nudné, aké to bude doslova prázdne obdobie, keď sme sa
rozhodli uvoľniť naše miesta pre mladších. Ich prognózy sa zatiaľ
nenaplnili a my neprežívame nijakú prázdnotu, ani nudu a vôbec
neľutujeme, že sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli. Máme na
to vlastné dôvody - okrem toho ušľachtilého, že nebudeme zastávať
miesto iným. Naše zdravie nie je najlepšie a zdá sa, že sa aj zhoršuje,
preto sa potrebujeme navzájom viac, ako keby sme boli zdraví. Sme
na seba odkázaní a to je práve to, o čom je toto obdobie prichádzajúcej staroby výnimočné: už nie rozlietaný a nesústredený život, ale
pokojnejšie dni a viac času na seba.
Asi nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že dosť veľkú časť
v našich životoch zaberajú otázky typu: Pane, prečo sa to muselo stať
práve mne? Pane, prečo musím prechádzať týmto, keď iní sa tešia zo
života...? A čakáme odpovede. Nehovorím, že my sme takéto otázky
pred nášho Pána nepoložili. Na druhej strane sme si uvedomili, že ak
transformujeme našu energiu týmto smerom, potom ju vlastne premrháme. Učíme sa, a to znovu a znovu, že treba aj tieto otázky, na
ktoré by sme veľmi chceli poznať odpovede, položiť pred Pána. Doslova ich pred ním zložiť a prizvať si na pomoc vieru: Pane, ak ty
chceš, dáš odpoveď, ak nie, nech sa stane tvoja vôľa aj v tejto
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oblasti! Ten zasľúbený "pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum ľudský", by potom nemohol prebývať v nás a nemohol by sa
prostredníctvom nás šíriť do nášho okolia. Ak nás naše nedostatky,
choroby, zranenia duše, ... vzdialia od Pána, potom sa pýtajme, kto
víťazí v našich životoch: náš Pán alebo ten Zlý?
Napriek našej osamelosti, prežívame, že nie sme sami. Na jednej
strane je s nami nonstop náš Pán a na strane druhej ste tu všetci vy,
bratia a sestry. Opakovane prežívame veľmi plasticky a živo,
ako vám na nás dvoch záleží. Je pravdou, že nie s každým máme
blízky a priateľský vzťah, ale na strane druhej to nie je nijaká prekážka, aby sme sa - my vás a vy nás - nemilovali tou Kristovou láskou, ktorá je rozliata prostredníctvom Ducha Božieho v našich srdciach. Nie pre naše iba dobré stránky, nie zo sympatií, ale preto, že
táto nová láska v nás môže milovať tých druhých takých, akí sú.
Opora z Božieho slova je opakovane umocňovaná oporou vo vás a
z vás. Sme vami obklopení aj vtedy, keď nie sme spolu, ba možno
vtedy ešte viac, lebo ak niekto chýba v spoločnom zhromaždení,
vieme, že chýba z vážneho dôvodu.
Ukončím tým, že sme vďační nášmu Otcovi v nebesiach, že sme
sa mohli dožiť tohto času a že sa ho dožívame s vami. Na druhej
strane nevieme, dokedy tu budeme, ale kým sme tu, chceme robiť
všetkým ľuďom dobre - a na prvom mieste domácim viery, ktorými
ste práve vy.
Vaši Bielikovci

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 24.5.2013.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula, D. Klincková,
br. kaz. R. Betina, M. Petrejčík (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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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 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

brata kazateľa R.Betinu 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
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Staršovstvo infor
informuje
.

• Na jeseň tohto roku sa uskutoční pravidelná vizitácia zboru. Vizitátori
budú br. Š. Evin a Ľ. Fekete.
• Zo zboru v Kalinove bola k nám prevedená členka s. Danka Tirčová.
• Po dohode s br. J. Vaščákom sa polovica skrine na chodbe vyčlení pre
zborovú knižnicu.
• Spoločná konferencia CB sa spolu s národnými konferenciami CB uskutoční v Brne v dňoch 9.-11.5. Prosíme o modlitby za múdrosť delegátov
pri prejednávaní navrhovaných závažných zmien.
• Staršovstvo schválilo nákup 50 ks stoličiek zn. Sára a 16 podložiek pod
ne.
Zapísal Ivan Žežula

Program na mesiac máj
5.5.
6.5.
8.5.
9.5.
10.5.

Ne
Po
St
Št
Pi

12.5.

Ne

13.5.
15.5.
16.5.
17.5.
19.5.
20.5.
22.5.
23.5.
24.5.
26.5.
27.5.
29.5.
30.5.
31.5.
2.6.

Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Ne

10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / br. M. Bielik /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
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 (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Zmena programu vyhradená.
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