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Zbor CB v Košiciach

Edward Kellogg
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Slovo na tento mesiac
Božie semeno
Kto z nás by nepoznal podobenstvo o rozsievačovi? Poznáme však
podobenstvo aj o nás samých v súvislosti s týmto posolstvom? Existujú
celé pasáţe Boţieho slova, ktoré uţ len ľahostajne "odfajkávame", lebo
ich dobre poznáme. Na našu veľkú škodu.
Ako teda počúvame slovo evanjelia o našom spasení? Len tak, aby
sme naplnili náboţenský zvyk našej rodiny alebo uţ aj ten náš vlastný,
a sme plní ruchu vlastných plánov, záujmov a starostí? Potom diabolské
vtáky nemajú problém všetko ešte počas čítania či počúvania výkladu
všetko pozobať. Alebo patríme k tým, ktorí pestujú v sebe nadšenie pre
Boţie veci, ale iba dovtedy, kedy zistíme, ţe Boh prichádza k nám so
svojím nárokom? Naša skala nepustí hlbšie ani ďalej. Môţeme byť v
pozícii priznania múdrosti Boţieho slova, ale naše telesné starosti, túţby,
plány..., to všetko udusí chabú rastlinku skôr, ako by mohla narásť
a priniesť ovocie. Aţ to posledné semienko má to šťastie padnúť do pôdy
preoranej pluhom Boţieho Ducha a naším pokáním, preto má všetky
podmienky na to, aby nielen narástlo, ale aj prinieslo poţadovanú úrodu.
Pýtam sa, koľko Boţej sejby vychádza pri mne nazmar?! Akým
srdcom a mysľou počúvam Boţiu reč ku mne samému?! Ako vyzerajú
moje ranné stíšenia s istým predsavzatím do tohto konkrétneho dňa?
Pokiaľ vydrţí? Aţ dovtedy, kým zamknem dvere môjho bytu a odídem
do práce či školy? Čo som dovolil Boţiemu slovu vykonať od začiatku
tohto roka v mojom ţivote? Naozaj čestne priznávam, ţe som veľký
majster v ničení účinku Boţieho slova na mňa!

Miroslav Bielik
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Niečo tajné o Havrilovcoch
Voláme sa Ján, Anna, Joel a Daniel Havrilovci. A najradšej by sme
o sebe nepísali, keďţe netušíme, čo by práve na nás mohlo byť aspoň
trochu zaujímavé. Veď iste ste ešte o tom nechyrovali, ţe by z Pereša
povstal nejaký výnimočne múdry človek, či dokonca len zaujímavý,
alebo hádam len zábavný.
Tak sa teda budeme musieť uchýliť k suchým faktom. Najaktuálnejšie
je v našej rodine to, ţe sme prešli zmenou – z Joela sa stal školák, a spolu
s ním máme radosť z toho, ako sa učí, a z toho, ţe môţe chodiť do školy,
z jeho pani učiteľky a pani vychovávateľky. Daniel je zatiaľ doma
s mamkou, ale hlavne je doma so svojím bratrancom Oliverom. Bratranec
Oliver je totiţ Danikov najobľúbenejší spoločník v hrách a všetkom
ostatnom, čo takí 3-roční chlapci radi robia. Anna si hľadá nové
zamestnanie, a napriek nezamestnanosti nevie, ako stíhať všetko to, čo
stíhať robiť chce. Podarilo sa jej prihlásiť sa na tri kurzy, ktoré nakoniec
(o tom pri prihlasovaní netušila) prebiehajú súbeţne, a ktoré nechce
vzdať, pretoţe okrem toho, ţe sú zaujímavé, sú vraj aj uţitočné. Anna má
pocit, ţe vţdy je v čom sa zlepšovať. Tuším trpí nie príliš rozvinutým
perfekcionizmom (ten sa upratovania netýka). Jano pracuje v US Steele
(o čom ste uţ určite počuli), takţe keby ste si radi vypočuli nejaké
anekdoty týkajúce sa US Steelu, určite sa ho spýtajte. Okrem toho ste isto
uţ počuli o tom, ţe sa Jano zaujíma o počítače a mobily, nielen o softvér,
ale samozrejme aj hardvér. A všeobecne elektrotechnika nie je na
zahodenie! Však, Adam!? (No a upratovanie tieţ nepatrí medzi jeho
záľuby.)
Tuším sme ešte nespomenuli, ţe sme si na Pereši – na jednom
z najkrajších miest v Košiciach - nechali postaviť dom najlepšími
stavbármi široko ďaleko! (Poznámka pre Olivera: to aby sme si aj my
privlastnili nejaké naj!) Najkrajší bol tuším ešte, kým sme doň
nenasťahovali našu kopu vecí, medzi iným aj kopu nefunkčnej,
polofunkčnej a funkčnej elektrotechniky. Prosím, prosím, povedzte
Janovi, ţe o tú nefunkčnú elektrotechniku máte váţny záujem! Ale
nehovorte mu, ţe som vás na to naviedla ja!
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Prosím, milý čitateľ, cíťte sa pozvaný k nám na návštevu, majte však
na zreteli, ţe naše deti po nás poriadkumilovnosť zdediť nemohli, takţe
všetok neporiadok a špinu, ktorú u nás zaţijete, prosím pripíšte na účet
tomu, komu patrí.
No a na záver musíme zdôrazniť uţ len to, ţe za všetko dobré v našich
ţivotoch vďačíme Bohu. A hlavne Mu ďakujeme za to, ţe v Jeţišovi
máme ospravedlnenie zo všetkého toho neporiadku v našich ţivotoch.
Ďakujeme Mu za to, ţe nás oslobodil k tomu, aby sme Ho mohli nechať
postupne upratovať. A za to, ţe nám stále znovu ukazuje, kde ešte
neporiadok vidí. A hlavne sa tešíme z toho, ţe jedného dňa na neporiadok
uţ ani nepomyslíme.
rodina Havrilovcov
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Hermanovce nad Topľou
1.2.2014
Čekin
...nastupuje Radka, nastupuje Isabel, nastupuje Adam. GPS zapnuté,
smer Hermanovce nad Topľou. Je sobota 16:30. Hermanovčania
zorganizovali misijné popoludnie v kultúrnom dome s názvom Čekin.
Pozvali ma, aby som im kázal Boţie Slovo. Chcel som vyuţiť moţnosť
a vzal som so sebou aj nejakých dorastencov. Veď to robia pre mladých.
Cestovanie autom mám rád. Po ceste sme sa mohli rozprávať a ţartovať
a cesta ubehla veľmi rýchlo. Svojich mladých pasaţierov som pripravil na
to, ţe tam bude moţno 30-40 ľudí. Vedel som o tom, ţe hermanovská CB
mládeţ pozve aj evanjelickú, takţe ten počet mohol pribliţne sedieť.
Tému som si vybral sám: „Ja a môj dom budeme slúţiť Hospodinovi.“
(Jozua 24:15).
Hovoril som o tom, aké je dôleţité mať v centre ţivota tri vzťahy.
1.Môj vzťah k Bohu. 2.Môj vzťah ku svojej existujúcej a budúcej rodine.
3.Vzťah k Bohu so svojou rodinou. Môţem to nazvať aj ako „pozemská
svätá trojica“. No a čo znamená praktický vzťah s Bohom? „...budeme
slúţiť Hospodinovi.“ Uhádli ste. Vzťah s Bohom nie je pasívne sedieť
a počúvať (v lepšom prípade) kázne. Vzťah s Bohom nie je sedieť doma
na zadku a rozkazovať svojim blízkym, čo majú robiť. Vzťah s Bohom
neznamená ani pomodliť sa. Vzťah s Bohom je o aktívnom ţivote s
Bohom, o sluţbe Bohu, o aktívnej ţivotnej Bohosluţbe. Kto takto
premýšľa, musí sa modliť a musí čítať a počúvať Slovo. Myšlienka by
sa dala zhrnúť aj takto: Evanjelium Jeţiša Krista nás mení na sluţobníkov
od svojich najbliţších. Jozua sa v sluţbe Bohu nespoliehal na svoju
slávnu duchovnú minulosť. Jozua sa ani nevyhováral, ţe mu niekto v
minulosti ublíţil. Pre mňa osobne bolo nesmiernym objavom to, ţe tento
110-ročný dedko ţil s obrovskou víziou ţivého Boha s tým, ţe on sa dnes
rozhoduje byť Jeho sluţobníkom. On vierou videl Boha, ktorého sa
oplatí uctievať ţivotným nasledovaním. 110-ročný dedko a ţije
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s upreným pohľadom do budúcnosti. Nesmierna výzva pre všetkých.
Od mladých ľudí aţ k starcom.
Keď sme tam dorazili, zarazili ma dve prekvapenia. Prekvapenie prvé
bolo, ţe sme sa (aj domáci) riadne zmýlili v počte. Neprišlo 40, ale asi
140 mladých ľudí. Na 3-4 dedinky slušný počet, čo poviete? Druhé
prekvapenie bolo, ţe celý čas beţala modlitebná reťaz. Pred programom,
ale aj počas celého programu. Mladí sa modlili v dvoch tímoch. Aj tak
si môţeme predstaviť kresťanskú zapálenosť. Keď uţ niekto horí... tak
nech sa modlí :)
Na konci programu sme mali kopec rozhovorov. Košickí dorastenci
hrali ping pong. Isabel vyhrala prvú cenu v skupinovej súťaţi. Ja som
medzitým zbehol na pokec ku kazateľovi Prištiakovi. No čo vám budem
hovoriť...
Bol to pekný a poţehnaný večer s mladými.
Ervin
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Skupinka
Je veľkou výsadou pre kresťana zdieľať sa s bratmi a sestrami
navzájom o svojich radostiach, ale aj ťaţkostiach, trápeniach
a vnútorných bojoch. Boh nám dáva bratov a sestry, na ktorých sa vieme
spoľahnúť, dôverovať im a spolu s nimi hovoriť o Bohu, jeho pravdách,
či spolu s nimi študovať Písmo a spolu nahlas rozmýšľať, ako by tieto
pravdy mohli pomôcť ţiť ţivot hodný kresťana.
Pre mňa sú skupinky, na ktorých sa stretávame spolu s Havrilovcami
a Komárikovcami (naposledy nás navštívila aj Zuzka, z čoho sa teším),
úprimným poţehnaním. Okrem Biblie sme sa dali do štúdia kresťanských
kníh od T. Kellera (doteraz sme ich prebrali tri). Ja som bola veľmi
povzbudená knihou Márnotratný Boh. Tu som si znova pripomenula, ţe
Boh mi dáva stále šancu začať odznova, odpustí mi vţdy, ak svoje
hriechy úprimne oľutujem a prijme zakaţdým, keď zlyhám. Keď sa
rozhodnem odovzdať mu svoj ţivot znova a znova, neodmietne ma. Bolo
to pre mňa uistenie, ţe ma nikdy neopustí, len ja musím chcieť sa vrátiť
a prísť k nemu. Vţdy ma čaká. Štúdium tejto knihy spolu s Jeffom mi
prinieslo úplne iné chápanie na toto podobenstvo. Asi kaţdý z nás ho
pozná, ale ja som pochopila jeho hĺbku aţ teraz.
Minulý týţdeň sme sa rozhodli pre štúdium Pavlovho listu písaného
Rimanom. Zakaţdým sa teším na kaţdé ďalšie stretnutie s ľuďmi,
ktorých mám rada. Čo nemôţem opomenúť, sú modlitby, kde sa stíšime
a v hĺbke srdca ďakujeme Bohu za to krásne, čo nám kaţdý deň dáva,
modlíme sa navzájom za naše potreby a za zbor, v ktorom ţijeme.
Tak ako je napísané v Matúšovom evanjeliu, kde Jeţiš hovorí svojim
učeníkom. Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek,
dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaţdení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
V neposlednom rade sa ja veľmi teším na drobcov, ktorí sú spolu
s nami. Veď v Kristovi máme puto, ktoré je silnejšie ako telo a krv.
Teraz sme a navţdy budeme bratmi a sestrami v Kristovi, členmi
Boţej rodiny.
Lucia Mišáková
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Nová webová stránka

Ako ste si uţ mohli všimnúť Zbor Cirkvi bratskej má novú webovú
stránku. Uţ dlhšiu dobu sme rozmýšľali nad novým vzhľadom stránky,
pretoţe predošlý vzhľad sa nám zdal taký fádny, bez ţivota.
Chcelo to niečo ţivšie a farebnejšie. Tak sme si teda s Jankou jedného
pekného dňa sadli a začali tvrdo rozmýšľať. Vytvoril sa základ a detaily
sa podorábali neskôr, keďţe nie je to 5-minútová záleţitosť, ale otázka
viacerých hodín. Najväčšiu zásluhu na našej stránke mala Janka, pretoţe
obetovala tomu asi najviac svojho voľného času. Ja som bola len taký
dizajnový poradca. Ale snaţili sme sa a sme šťastné, ţe naša stránka opäť
ţiari farbami. Je prehľadnejšia a zrozumiteľnejšia. Veď presvedčte sa
sami.
Dúfam, ţe sa vám naša nová stránka bude páčiť a budete ju s radosťou
navštevovať.
Radka Straková
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Art Centrum s Edwardom Kelloggom
Edward Kellogg sa narodil v Harrisburgu, v Pensilvánii v roku 1944
a vyrastal v San Diegu, v Kalifornii, kde sa naučil maľovať na pobreţí
oceánu, a tieţ v horách. Na štátnej univerzite v San Diegu získal v roku 1968
titul magister umenia a v roku 1973 sa so svojou manţelkou Doreen usadili
v meste Chattanooga, v štáte Tennessee, kde dodnes bývajú. Ed sa stal
zakladateľom katedry umenia Covenant College na Lookout Mountain
v Georgii a pôsobil tam ako profesor po dobu 37 rokov. Ed je plodným
maliarom a túţi verne naloţiť so svojím darom a povolaním.
Doreen Kellogg, manţelka Eda Kellogga, je vynikajúcou umelkyňou,
zvlášť v tom, ţe na pôvodných, ručne vyrobených zástavách dokáţe sýtymi
a ţiarivými farbami zachytiť krásu Svätého Písma, a jeho odraz v našich
rôznych ţivotných príbehoch. Doreen a Ed sa neprestávajú tešiť zo svojich 4
detí s rodinami a svojich momentálne 8 vnúčat.
Ed a Doreen budú v Košiciach v dňoch 19. -23. mája a budú viesť
diskusiu s praktickými cvičeniami.

Edward Kellogg
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Edward Kellogg

Staršovstvo informuje
.


8.3. sa v Hermanovciach n/T. uskutoční stretnutie všetkých
staršovstiev.



30.3. sa uskutoční výročná členská schôdza zboru v Košiciach



Staršovstvo schválilo podobu novej zborovej web-stránky.
Vyjadrilo poďakovanie ses. J. Kleinovej za odvedenú prácu.
Zapísal Ivan Ţeţula
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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 v mesiaci o 18:00 hod.
Skupinka: u sestry Mišákovej o 17:30 hod

Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0905 347 550
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
4350129742/3100 - pre investičnú výstavbu Bardejovská
5023022870/0900 - zabezpečenie každodenného chodu zboru

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa 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 marec 2014
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast

2.3.

Ne

5.3.
7.3.

St
Pi

18:00
17:30
10:00
Ne
16:00
Ut 18:00
St 18:00
Pi 17:30
10:00
Ne
16:00

Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Ervin Mittelmann /
Dorast
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast, Stretnutie rodín

St
Pi

18:00
17:30
10:00
Ne
16:00

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

St
Pi

18:00
17:30
10:00
Ne
16:00

Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast, Výročná členská schôdza

St
Pi

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

9.3.
11.3.
12.3.
14.3.
16.3.
19.3.
21.3.
23.3.
26.3.
28.3.
30.3.
2.4.
4.3.
6.4.

18:00
17:30
10:00
Ne
16:00

Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 30.3.2014.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
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