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Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Cirkev, zbor - duchovná rodina?
Príbeh a svedectvo Strakovcov
Ekumenická bohoslužba slova
Veršíky na rok 2014

Slovo na tento mesiac
Cirkev, zbor - duchovná rodina?
Žijeme vo svojich rodinách, ale aj v zboroch. Vnímame náš zbor
ako rodinu vyššieho stupňa? Pán Ježiš ako Hlava svojho Tela
nechcel, aby jeho cirkev bola miestom zhromažďovania iba kvôli
vyučovaniu. Nechcel ani, aby sa premenila na nejaký úrad, ktorý
vybavuje záležitosti veriacich. Hľadel na cirkev ako na rodinu, v
ktorej má miesto tak vyučovanie, aj úradné záležitosti, uctievanie, ale
aj disciplína. Pán vyžaduje od tých, ktorí sa zhromažďujú v jeho
mene, aby pestovali medzi sebou dôveru, úprimnú srdečnosť, vzťahy
bratskej lásky. Aby mohol povedať o každom jednom svojom
spoločenstve, aj o tom našom, že sme mu matkou, bratom i sestrou.
(Mk 3,34-35) Cirkev a miestny zbor vytvárajú duchovnú rovinu,
ktorá sa odvodzuje od spoločného otca. Nevdojak sa pýtam, ako
vnímame my naše rodiny, v ktorých žijeme a tú duchovnú rodinu
zboru. Neprehlušuje starostlivosť o fyzickú rodinu starostlivosť o
rodinu zborovú?
Aby bol aj náš zbor príťažlivým miestom pre nás samých, ktorí ho
tvoríme, ale aj pre tých, ktorí sem pravidelne chodia, ako aj pre
náhodných návštevníkov, o to sa musíme zaslúžiť my sami. Ak však
nemáme jednotu cieľov a prostriedkov, ako ich dosiahnuť, potom sa
nám to len ťažko podarí. Popri tom je treba mať srdce ochotné
pomáhať tam, kde treba, ako a komu treba...
Ako to v skutočnosti vyzerá? Mnohé čakáme od Pána, že nám
splní. Zabúdame, že aj Pán má svoje očakávania od nás, aby sme ich
splnili - ktorémukoľvek jeho maličkému. Každému, kto potrebuje
našu pomoc. V jeho slove poznávame jeho vôľu, ako by sme sa mali
správať, aké ovocie by sme mali prinášať. Čo urobíme s jeho
požiadavkami voči nám? Zostanú iba v polohe počúvania a slov?
Alebo sa premenia na činy?

Miroslav Bielik
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Príbeh a svedectvo Stra
Strakovcov.
Chceli by sme sa vám trošku predstaviť, aj keď sme presvedčení,
že väčšina z Vás nás pozná. Aj napriek tomu skúsime v týchto
niekoľkých vetách napísať niečo o nás.
Takže ako z nadpisu to už vyplýva, voláme sa Strakovci. Keďže sa
nás aj viacerí pýtajú, tak len potvrdzujeme, že nie sme rodina so
Strakovcami, ktorých je viacero aj v našej cirkvi, sme jednoducho
menovci. Na druhej strane sa spolu považujeme za súčasť tej Božej
rodiny. Ako rodina sa považujeme samozrejme za Košičanov, ja
bývam v Košiciach prakticky od narodenia, aj keď v súčasnosti
z dôvodu môjho pracovného zaradenia, profesionálneho vojaka na
Leteckej základni v Prešove strávim dosť veľa času mimo Košíc.
Manželka Janett pochádza zo Zvolena, avšak po našej svadbe v roku
1996, mimochodom v Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici, sa
presťahovala do Košíc. V súčasnosti pracuje ako zdravotná sestra na
stomatologickej ambulancii. Naše dcéry, staršia Radka začala
študovať bilingválne štúdium na Obchodnej akadémii, mladšia
Daniela navštevuje ešte základnú školu. Všetci bývame aj s naším
malým psíkom jorkšírom Tobym na jednom z najkrajších miest
v Košiciach, Nad jazerom.
Čo sa týka nášho duchovného života, obaja pochádzame zo sveta,
z formálne katolíckeho prostredia. Prvé dotyky na ceste viery
manželka Janett zakúsila v Banskej Bystrici , kde prostredníctvom
svedectva kolegyne prijala pozvanie do Zboru Cirkvi bratskej
v Banskej Bystrici. Tu prežila svoje obrátenie. Ja v istom období
života pod vplyvom určitých životných okolností som prechádzal
blúdením, hľadaním. V tom čase som stretol svoju terajšiu manželku,
vďaka ktorej som prvý krát počul o živom Bohu. Dostávali sa mi
uistenia o spasení, o vypočutej modlitbe, o odpustení, o Božom
vedení v našich životoch. Neskôr som prežil svoje obrátenie. Našim
duchovným domovom na ceste viery sa nám stal Zbor Cirkvi
Bratskej v Košiciach. Naše životy, manželstvo, vzťah Pán Boh stále
premieňa, máme hlbší vzťah s Bohom a túžime po jeho
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prehlbovaní. Do zborovej práce som sa zapojil pri práci s rodinami,
v rámci praktickej služby v stavebnej komisii, organizačným
technickým zabezpečením zborových záležitostí, momentálne už
druhé funkčné obdobie som bol aj napriek svojim ľudským
obmedzeniam povolaný do služby staršieho, hospodára zboru.
Manželka Janett sa venuje práci v besiedke, samozrejme v rámci
svojho obdarovania aj potrebnej praktickej službe v zbore. Sme
vďační Pánovi, že aj naše deti prežívajú túžbu poznávať Boha
a zapájať do praktickej služby v zbore, navštevujú besiedku a dorast.
Tak ako aj naše manželstvo, rodinný život prechádza každodenne
radostnými a aj tými smutnejšími chvíľami života aj život
v zborovom spoločenstve prináša obdobné situácie. Avšak vďaka
nášmu milostivému Bohu, ktorý je Pánom našich životov, máme
istotu, že On nás nimi bezpečne prevedie.
rodina Strakovcov
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Ekumenická bohoslužba slova
V pondelok večer sa vo veľkej sále Historickej radnice
uskutočnila už jubilejná 20. Ekumenická bohoslužba slova
v Košiciach. Tohtoročná sa niesla v znamení provokatívnej Pavlovej
otázky z listu Korinťanom: „Či je Kristus rozdelený?“ Všetky
košické cirkevné spoločenstvá, ktoré našli svoje miesto
v Ekumenickom spoločenstve mesta Košíc, na túto otázku vo viere
odpovedajú nie, hoci si uvedomujú, že praktický cirkevný život tomu
často príliš nezodpovedá. O napätí medzi týmito dvomi rozmermi
nakoniec vypovedá aj stále sa mierne zmenšujúca účasť ľudí na
ekumenických akciách (a že to nie je iba problém „príliš širokej
ekumény“ sme mohli vidieť aj na nedávnom Aliančnom
modlitebnom týždni...).
Tému i celú liturgiu pripravili zástupcovia kanadskej ekumény na
svojom celoštátnom stretnutí. Slovom k nej nám poslúžil biskup AC
na Slovensku, br. Ján Lacho. Nemal to ľahké, lebo proti niektorým
aspektom liturgie a jej zameraniu možno mať oprávnené výhrady.
Týka sa to najmä prednesených prosieb, z ktorých niektoré mali dosť
politický charakter (prosby za odstránenie hladu a chudoby, za
dostupnosť základného vzdelania pre všetkých, za rovnaké platy
mužov a žien, za rozšírenie fair tradeatď. – napokon vychádzali
z politického dokumentu „Osem miléniových cieľov“ OSN) a príliš
neodrážali problémy na Slovensku. Naopak dobrým aspektom
bohoslužieb bola pre mňa časť, kde všetky cirkvi postupne stručne
predstavili svoj prínos pre kresťanstvo v našom meste i celú jeho
spoločnosť, a všetci potom spoločne ďakovali za tieto dary.
Najkrajšou časťou týchto stretnutí bývajú rozhovory po nich. Je
radostné vidieť, ako sa priatelia z rôznych cirkví navzájom vítajú,
vymieňajú si novinky z osobných i cirkevných životov, dohovárajú
ďalšie akcie a povzbudzujú sa k vernejšiemu nasledovaniu Krista.
V tom stretávaní a vzájomnej úcte a láske je totiž tá skutočná
ekuména, nie formálna, ktorá určite prinesie ešte mnoho dobrého
ovocia.
Ivan Žežula
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Veršíky na rok 2014
Zbor:

A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou
nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili.
Židom 12:28
Staršovstvo:

Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme.
Ev. Jána 12:46
Rodinky:

Ty si moja ochrana a záštita, na tvoje slovo čakám.
Žalm 119:114
Mládež:

Hospodin, Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! ...
Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
Žalm 8:2,5
Dorast:

Nasýť nás zrána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali.
Žalm 90:14
Besiedka staršia:

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj
Boh!
Exodus 20:12
Besiedka mladšia:
Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť, obživ ma na svojej ceste.
Žalm 119:37
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K aliančnému modlitebnému
modlitebnému týždňu
Téma aliančného modlitebného týždňa 2014 sa zamerala na
človeka, ktorého formoval čas prežitý v útlaku, ale tiež sa rozhodol
postaviť na odpor , hoci väčšina sa poddala. Tým človekom bol
Káleb. Bol pevný aj vtedy, keď bolo ťažko. išiel proti trendom. kvôli
svojim postojom veľa vytrpel, ale aj veľa získal.
Ak chceme, aby sa veci v Európe menili, potrebujeme byť ľuďmi
ako Káleb. Potrebujeme nasledovať takýchto ľudí. Existujú takí
medzi nami. Musíme ich iba uvidieť, poskytnúť im priestor a
postaviť sa za nich. To nevyhnutne ovplyvní aj nás, aj ďalších okolo
nás.
(Časť príhovoru Thomasa Buchera k aliančnému týždňu. T.B je
generálny tajomník Európskej evanjelickej aliancie)
Prevzal a zapísal:
M. Bielik

! ! ! ! ! ! ! POZOR ! ! ! ! ! ! !
Drahé sestry a bratia! Máte možnosť poukázať 2% zo svojej
zaplatenej dane pre misiu novej komunity v Košiciach na sídlisku
Terasa/Luník 7. V prílohe Zborových listov nájdete tlačivo aj
podrobné inštrukcie. Dôležité špecifikum: Potrebujem osobne dostať
fotokópiu vášho vyhlásenia.
Viac sa o projekte dozviete 9.3.2014 počas nedeľného zhromaždenia,
osobne alebo napíšte na: mozaikakosice@gmail.com.
Ďakujem Vám,
Ervin Mittelmann
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Organizačné informácie
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.
Skupinka: každý piatok 17:30 hod u sestry L. Mišákovej

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

Program na mesiac február
február 2014
2014
2.2.

Ne

5.2.

St

9.2.

Ne

11.2.
12.2.

Ut
St

16.2.

Ne

19.2.

St

23.2.

Ne

25.2.
26.2.

Ut
St

2.3

Ne

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

Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast, Stretnutie rodín
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Mládež
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 23.2.2014.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
Jazyková korektúra: M. Bielik, V. Horniaková
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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