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Slovo na tento mesiac
Ja som vzkriesenie a život! (J 11,25n)
To sú Ježišove slová, ktoré vyslovil na batanskom cintoríne pred
Lazárovým vzkriesením. Práve nimi preniesol obe Lazárove sestry Martu a Máriu - z ďalekej a hmlistej budúcnosti, o ktorej vedeli, že
ich brat vstane, do ich súčasnosti. Do tej chvíle, keď tam všetci prítomní stáli v prítomnosti nielen Lazárovej smrti, ale smrti vôbec.
Ježiš vyjadril to podstatné: oproti smrti tu vo mne stojí život. Nie
obyčajný, nie končiaci opäť smrťou, ale večný život! Kto zomrel a aj
dnes zomiera vo viere v Syna Božieho, ktorý síce zomrel, ale aj vstal
z mŕtvych, verí a vyznáva, že "prešiel zo smrti do života" (J 5,24n)
už počas tejto časnosti. Takéto vedomie nie je ani naivita, ani namyslenosť, ale viera v to, čo Ježiš povedal, kto bol, čo vykonal. Baránok
Boží, ktorý vzal na seba hriech celého sveta, ale aj ten môj. Ak túto
svoju hriešnosť priznám a aj vyznám, ak hriech ľutujem v pokání,
potom viem, že výmena v Ježišovi Kristovi a s ním je platná aj pre
mňa. Stal sa Hriechom aj za mňa, aby som ja mohol získať Božiu
spravodlivosť v ňom. (2K 5,21)
Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť! To sú slová nielen
povzbudenia do našich sĺz a bolesti nad stratou našich drahých a
blízkych, ale rovnako prenikajú do podstaty našej pozemskej existencie a menia jej náplň. Nekončím iba v hrobe. Môj príbeh má pokračovanie. "Keď zaznie povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám
Pán zostúpi z neba. Najprv vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom
my, ktorí sme zostali nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi - a tak budeme už stále s Pánom.
Týmito slovami sa povzbudzujte navzájom!" (1Te 4, 16-18)
S týmto vedomím smrti, ale aj jej prekonania kráčame na prelome
týchto dvoch mesiacov októbra a novembra k hrobom našich zosnulých. Nie však ako tí, ktorí nevedia, ako je to so životom a s odchodom z tohto sveta, ale ideme na cintoríny ako tí, ktorí chodia zakorenení vierou na strane vzkriesenia. Toho Ježišovho, ale aj toho nášho.
Miroslav Bielik
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Príbeh a svedectvo
Gregoireovci
Gregoireovci
Ahojte, už nás vlastne poznáte ako rodinu, ktorá zaberá celý rad
v zbore každú nedeľu ráno. Sme Dan a Rebecca Gregoireovci;
prvýkrát sme prišli na Slovensko, aby sme učili angličtinu na tábore
pre študentov v roku 2001. Prosili sme vtedy Boha, kde by sme mu
mali slúžiť. Počas toho výletu nám Boh ukázal, že nám pripravil
miesto na Slovensku.
Po 3 rokoch bývania v Trnave a takmer 3 rokoch v Košiciach
nám Boh neustále ukazuje, ako nás používa v životoch druhých ľudí.
Prežívame, že je dôležité, aby sme žili životom, ktorý je otvorený pre
ostatných. Často nás doma navštevujú ľudia, či už to sú spolužiaci zo
školy našich detí, priatelia, susedia, alebo iní, ktorých poznáme
z mesta či jeho okolia. Keď sú u nás ľudia na návšteve, zvykneme
ich pozvať, aby sa k nám pripojili v chvále, ktorú ako rodina mávame
po jedle. Ľudia u nás doma vidia dôležitosť, ktorou vyzdvihujeme
našu vieru tým, že si po jedle nájdeme čas, aby sme čítali Božie
slovo, spievali piesne a modlili sa. Čo je však ešte dôležitejšie, vidia,
ako evanjelium ovplyvňuje každú stránku našich životov, keď
poúčame naše deti. Chceme, aby naše deti a tí, ktorí vidia do našich
životov, vedeli, že Boh je tou najhlavnejšou súčasťou našich životov
a že na všetko má vplyv jeho pravda.
Sme zapálení pre ďalšiu generáciu, aby spoznala a mala vieru
v Boha skrze Ježiša (Žalm 71:17,18). Z tohto dôvodu mnoho času
trávime s mladými ľuďmi, novomanželmi a mladými rodičmi.
Chceme povzbudzovať a pomáhať kresťanským rodičom, aby boli
schopní vychovávať svoje deti v Pánovi. Chceme tiež zdieľať
evanjelium a vidieť, ako neveriaci rodičia prichádzajú k Pánovi
a vedú svoje rodiny po Pánových cestách.
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Je pre nás výsadou uctievať Pána spolu s CB Košice a byť
súčasťou zborovej rodiny. Túžime po vašich modlitbách za nás
a prosíme, aby ste sa za nás modlili, nech sme verní vo vychovávaní
našej vlastnej rodiny. Modlite sa, aby sme mu dôverovali
v situáciách, ktoré nám dáva na to, aby sme zdieľali jeho pravdu
s ďalšími ľuďmi. Modlite sa, aby sme porástli vo svojej schopnosti
komunikovať po slovensky. Modlite sa, aby sme boli kreatívni
v nachádzaní ciest, ktorými by sme sa priblížili ľuďom v našej
komunite.
Dúfame, že budeme mať veľa príležitostí spoznať vaše príbehy a rásť
v spoločenstve s vami.
Dan Gregoire
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Stretnutie doras
dorastov MIKE
Počas víkendu 25. a 26. októbra bol náš dorast pozvaný na návštevu dorastu v Michalovciach. Celí „nažhavení“ sme sa v piatok
stretli na autobusovej stanici. Boli sme plní zvedavosti, čo tento víkend prinesie. Bola to totiž prvá akcia svojho druhu s týmto dorastom, takže si asi viete predstaviť to napätie. Keď sme prišli na stanicu do Michaloviec, čakal nás tam už Vlado Komarik a o minútu nato
sa dovalila asi 20-členná skupina michalovských dorastencov.
V podstate sme „splynuli s davom“. Keď som chcela zistiť, kde sú
naši, a či sú všetci prítomní, musela som ich hľadať. Jedna vec, ktorú
sme tam fakt nezažili, bolo to povestné trápne ticho, ktoré človek
občas pocíti v malom kolektíve (aj keď musím priznať, že tento náš
košický dorast je asi výnimka, oni sa majú stále o čom rozprávať).
Po predstavení a niekoľkých veľmi zábavných hrách sme sa navečerali a potom sme pokračovali chválami, Slovom a znova hrami.
Na druhý deň sa doobeda konal výlet na Bielu horu. Asi sa čudujete, ale v Michalovciach naozaj existuje miesto nazvané „hora“.
Veľmi sa to na horu síce nepodobá, ale dalo sa tam tiež dobre zabaviť. Decká tam boli rozdelené do troch skupín. Mali za úlohu vytvoriť „umelecké“ fotky s rôznou tematikou. Každá skupina mala
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vlastného fotografa. Po návrate, obede a vyhodnotení fotiek sa pokračovalo hrami, chválami a témou. Hneď po večeri sme sa rozlúčili
a pobrali sa na stanicu na autobus do Košíc. Samozrejme nás celá tá
veľká perepuťa odprevadila.
Tu je ešte niekoľko postrehov z výletu:
1. Keď si išiel/išla do Michaloviec, mal/-a si nejaké očakávania?
Radka: „Myslím, že žiadne. Skôr som bola zvedavá, aké to tam bude
a ako to tam bude prebiehať. Či to bude niečo také ako u nás na doraste alebo niečo iné.“
Isabel: „Som bola trochu nervózna, lebo som nevedela, kde som
mala spať'. Ale to sa potom vyriešilo a bolo to v pohode.“
Marcel: „Moje očakávania v podstate vyplývali z pohnútok, ktoré
nás ako vedúcich viedli k tomu, ako "oživiť" naše stretávania s dorastencami. Brat Vlado tak prišiel s návrhom pripraviť pre našich
dorastencov výlet, na ktorom by mohli spoznať, ako to funguje na
doraste v inom zbore, získať nových priateľov - kresťanov a v neposlednom rade mať zážitok, na ktorý budú radi spomínať. Myslím, že
tieto ciele sa nakoniec aj podarilo naplniť, a tým sa splnili aj moje
očakávania.“
2. Čo ťa najviac prekvapilo na stretnutí či už milo alebo nemilo?
Radka: „No tak asi najviac ma prekvapilo, hneď keď sme vyšli
z autobusu, počet dorastencov. Bolo to zaujímavé, pretože ich bolo
okolo 15-20 a my sme boli štyria. Bolo to milé prekvapenie.“
Isabel: „Pripomínalo mi to kresťanské študentské centrum v Trnave.
Tam pracoval môj otec. A to je milé prekvapenie.“
Marcel: „Najviac ma prekvapilo, keď som na stanici v MI zbadal
brata Bohdana Roháčka. Je to totiž môj niekdajší spolužiak z KETM
Univerzity Mateja Bela v BB. Nevedel som totiž vopred, že slúži v
Michalovciach ako kazateľ. Milo ma však prekvapila aj celková pripravenosť Michalovčanov na túto „víkendovku“. Od zoznamovacieho večera cez sobotný program až po pohostinnosť a naozaj priateľské prijatie. Mal som pocit, že sme tam boli ako veľká rodina, aj napriek tomu, že sme sa predtým (až na výnimky) nepoznali.“
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3. Čo ťa najviac potešilo?
Radka: „Najviac potešilo? Hm, neviem asi ten výletík a hlavne to
fotenie fotiek.“
Isabel: „Veľmi sa mi páčili hry a chvály.“
Marcel: „Asi to, že nám vyšlo počasie, vďaka čomu sa mohol v sobotu realizovať "akčný" výlet na Bielu horu. Zažili sme pritom kopec
zábavy a mohli sa tak i bližšie spoznať.“
4. Čo ťa najviac oslovilo na témach?
Radka: „Na témach ma najviac oslovilo to, že aj keď máme obavy
začať v niečom slúžiť Pánu Bohu (napr.: služba v zbore), že keď ho
poprosíme , aby nám s tým pomohol, pomôže nám, dá nám múdrosť
a bude nás viesť vo všetkom, čo robíme. Takže netreba sa báť žiadnej výzvy, ktorá sa týka nejakej služby Pánu Bohu a treba mať takú
túžbu, chcenie slúžiť mu. “
Isabel: „Najviac ma oslovilo to, že sa to dá použiť' aj v mojom živote.“
Marcel: „Asi to, ako si Pán povoláva ľudí, aby ho nasledovali.“
Zborové listy 11 / 2013
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5. Chcel/-a by si zažiť ďalšie takéto stretnutie? Myslíš, že to malo
pre Teba význam?
Radka: „Ánooo!: Samozrejme, že by som chcela zažiť takéto stretnutia viacero. Bolo to super, výborne sme sa zabavili a spoznali nových ľudí.“
Isabel: „Áno, chcela by som sa zúčastniť' ďalšieho takéhoto stretnutia. Myslím, že je vždy dobre stretnúť' nových ľudí, hlavne kresťanov
podobného veku.“
Marcel: „Myslím si, že pre našich dorastencov by podobné stretnutie
určite malo význam. Ale i pre nás vedúcich, môžeme získať inšpiráciu, ako dorastencov viesť aj inak, než sme zvyknutí.“
Jana Kleinová
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90.výročie prešovského zboru
Dátum vzniku bol vyvrcholením duchovného prebudenia na východnom Slovensku v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Práca bola v tom čase zameraná dvoma smermi. Jeden predstavovali
kolportéri, ktorí prinášali do svojho okolia Božie slovo ako aj duchovnú literatúru a zvestovali evanjelium. Druhý smer predstavovali
vysťahovalci, ktorí poznali na osobnej úrovni Božiu milosť v USA v
rokoch 1900-1920, a vrátili sa po vzniku ČSR do vlasti.
V roku 1919 začal v Kysaku pracovať pracovník Jednoty českobratskej brat kazateľ Jozef Krapáč. V júni 1923 sa Ján Kušnír, Ján
Jaško a Ján Dudáš rozhodli vystúpiť z ECAV. Do Medzian bol pozvaný predseda Rady Jednoty českobratskej z Prahy F. Urbánek. Pri
tejto návšteve bol 2.septmebra 1923 založený zbor, ktorý mal vtedy
10 členov. 14.novembra 1923 sa konala slávnosť otvorenia modlitebne v Prešove.
V okolí Prešova po Medzanoch vznikli ďalšie stanice: Rokycany
1927/28, Kojatice 1931/32, Chmiňany, Okrucany, Breľany a počas
ďalších rokov vznikla práca v Smiľanoch. V rokoch 1939-45, počas
tzv. slovenského štátu, vzala zbor pod ochranu BJB na Slovensku v
Liptovskom Mikuláši.
Správy o založení zboru sa rýchlo šírili na východnom Slovensku.
Bratia nadviazali kontakty s oblasťou bardejovskou, topolianskou,
Beniakovcami a Trebejovom. Táto práca sa od začiatku niesla v jednote týchto oblastí spojených ako prešovský zbor.
V r. 1974 vznikol samostatný zbor v Bardejove. Ďalšie väčšie stanice sa osamostatňovali a roku 1988 boli ustanovené zbory
Zborové listy 11 / 2013
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v Michalovciach a Košiciach, v roku 2003 v Hermanovciach nad
Topľou, r. 2007 vo Vranove nad Topľou a ako posledný vznikol zbor
v Spišskej Novej Vsi 1.1.2013. Postavili sa nové modlitebne: r.1975
v Bardejove, r. 1980 v Prešove, r.1987 v Michalovciach, r. 1988 v
Košiciach a r. 2003 v Hermanovciach.
Zo stránky prešovského zboru
skrátil a upravil M. Bielik

Staršovstvo infor
informuje
.
•

4.-5.11. sa zasadanie Rady CB uskutoční v Košiciach.

•

Pre zborové účely sa kúpil nový notebook a koberec do multifunkčnej miestnosti. Br. pokladník bude riešiť aj otázku pokazeného nahrávacieho zariadenia.

•

15.-17.11. sa v Žiline uskutoční konferencia pracovníkov
v mládeži a doraste.
Zapísal Ivan Žežula
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Organizačné
Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: v stredu o 18:00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Dorast: v nedeľu o 16:00 hod. v modlitebni
Mládež: každý druhý utorok o 18:00 hod.

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0905 347 550

Služba pri ozvučení: Ján Havrila

Služba prekladu kázne: Daniel Liška

Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa Rastislava 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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Program na mesiac november 2013
3.11.

Ne

5.11.
6.11.

Ut
St

10:00
16:00
18:00
18:00

Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /

10.11. Ne

10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast, Stretnutie rodín

13.11. St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /

17.11. Ne
19.11. Ut
20.11. St

10:00
16:00
18:00
18:00

Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /

24.11. Ne

10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast

27.11. St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /

1.12.

Ne

10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast

Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
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