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Zbor CB v Košiciach
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Niečo o Veľkej noci

Slovo na tento mesiac
Dokonané je!
Ako rozumeli týmto Jeţišovým slovám, jedným z posledných, ktoré
vyslovil pred svojou smrťou na kríţi, tí, ktorí ich počuli? Pýtam sa
celkom váţne - mohli im správne porozumieť? V kaţdom prípade nimi
Jeţiš naznačil ukončenie svojej pozemskej činnosti. Ukončenie diela,
ktoré konal, ktoré mu nikto a nič nedokázalo prekaziť, aby bolo
dokončené - dokonale dokonané. Moţno si tam prítomní mysleli, ţe
potvrdzuje svoju likvidáciu. Ako aj dnes. Mnohí v obraze kríţa vidia
fiasko. Pavol však odkrýva tajomstvo tejto jedinečnej smrti a tohto
jedinečného človeka na tom strednom kríţi na vrchu Golgota v onej deň
zatmenia a zemetrasenia. "Bohu sa zaľúbilo spasiť veriacich
bláznovstvom kázania" o ukriţovanom Kristovi. (1K 1, 21. 2,2)
Boţí Syn a rovnako tak Syn človeka dokonal dielo spasenia pre
človeka všetkých čias. Len ten môţe dokonať, kto pokračuje. Dielo ktoré
takto zvláštne pokračuje dejinami vekov aţ k nám do tohto dňa, ktorý je v
rámci tejto doby milosti stále dňom spasenia. Moţného spasenia,
moţného pokánia, odpustenia hriechov a nového uverenia. Len ten môţe
pokračovať, kto sa naučil znovu začínať. S človekom, ktorý vzdoruje,
ktorý nevidí, čo Boh pripravil v smrti jeho Syna preňho.
Nie je ľahké prezrieť vierou na kríţ. Prezrieť so zreteľom môjho
prehratého ţivota. Môjho drţania sa niečoho, čo zaniká. Kristov kríţ a to
jeho slovo dokonané je! ma vyzýva, aby som sa pustil seba a chytil sa
jeho - Jeţiša Krista. Ak chcem mať dokonalé spasenie z dokonalého
diela, potom sa musím učiť strácať svoju dušu a prijímať toto dokonalé
dielo znovu a znovu. Nech v nás počas týchto veľkonočných dní
nevládne tma zatmenia očí našej viery, očí nášho srdca, ale svetlo rána
vzkriesenia. Víťazstva, nie prehry. Toho Boţieho v rámci našich
ľudských podmienok. Prajem všetkým, ktorí uverili a vo viere pokračujú,
aby preţívali obnovenú radosť zo spasenia v našom Pánovi a Spasiteľovi
Jeţišovi Kristovi!
Miroslav Bielik
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Zopár slov o Žežulovcoch
Tak nás kukučiek je päť – Ivan, Hanka, Marek a Peťka a mamička
Hana st. Bývame v najstaršom, najzelenejšom a podľa nás najkrajšom
sídlisku (to je odkaz pre Olivera), na Terase kúsok od magistrátu (to je
odkaz pre budúcich návštevníkov). Všetko máme kúsok pešo alebo
MHD.
Spoločne ako rodina ţijeme od leta 2007, kedy sme mali s Ivanom
svadbu. Pokiaľ dobre rátam, tento rok teda máme siedmy, čo by mal byť
kritický (to je odkaz pre brata kazateľa). S Ivanom sa poznáme od môjho
detstva, kedy sa niekoľkokrát objavil u nás doma na návšteve. Moja
mama totiţ bola priateľkou Ivanových rodičov. Po rokoch sme sa stretli,
dosť dlho spolu chodili a neskôr sa vzali. Sťahovala som sa ďaleko od
všetkého mne blízkeho, priznám sa, ţe nerada, ale v košickom zbore ma
krásne prijali a našla som v ňom nový domov.
Jednu základnú školu som vymenila za vysokú. Začala som pracovať
na UPJŠ, na informatike, a to v
administratíve, kde som nikdy
robiť nechcela. Vţdy som túţila
učiť a počítače som brala ako
nutné zlo (to je odkaz všetkým –
nie som informatik!). Po čase sa
mi však v robote zapáčilo
a udomácnila som sa tam.
Napokon pracovať kúsok od
manţela nie je zlé, lebo Ivan robí
na matematike. A zachraňuje
ţenu, keď uţ fakt nikto nevie či
nemôţe.
Ivan bol uţ v našom zbore
nejaký rok brat starší a vedúci
mládeţe. Ja som tak zapadla do
sluţby v zbore automaticky –
team
mládeţe,
kvety,
a
drobnosti, ktoré je treba urobiť,
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a samé sa neurobia. Na materskej dovolenke som však zvoľnila tempo.
Po štyroch rokoch manţelstva nám Pán Boh daroval Marečka a za
necelé ďalšie dva roky Peťku, ktorá má práve teraz na konci marca 1.
narodeniny (to je odkaz pre Ivana, aby nechodil na sluţobky pri
významných udalostiach našej rodiny). Obe deti sú vymodlené. Po
narodení Marečka som ešte ako-tak stíhala, od narodenia Petry uţ
nestíham takmer nič. Neviem, ako to robia iné mamičky, ktoré ešte
chodia do kurzov alebo učia v kurzoch, skladám pred nimi klobúk (to je
odkaz pre Anku a Renku). Zabudla som, ešte čítam knihy o výchove.
Super!
Preţívame s Ivanom jedno z najkrajších období nášho ţivota, práve
s deťmi, napriek všetkým starostiam, ktoré prinášajú. Pozeráme sa, ako sa
tešia z hlúpostí a vystrájajú, ako sa smejú a objavujú svet. A je nám
krásne. Sme radi, ţe sa spolu s nami môţe z nich tešiť aj mamka, ktorá sa
na nich pri Ivanovi veru načakala (to je odkaz pre mládeţníkov, aby
zbytočne neváhali ;-). Ale tieţ si uvedomujeme, ţe tie prvé roky ţivota sú
veľmi dôleţité pre vývoj malých na dospelých. Stále ich predkladáme na
modlitbách Pánu Bohu, a dúfame, ţe On opraví všetky naše zlyhania.
Nuţ, toľko asi všeobecne na známosť. Ak chcete vedieť viac, budeme
radi, ak nás prídete navštíviť!
H.Ţ.
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Stretnutie východoslovenských staršovstiev
v Hermanovciach
Konalo sa v sobotu, 8.3.2014. Téma bola: Zakladanie zborov v ČR a
SR. Hosťom a prednášajúcim bol kazateľ Tomáš Grulich. V CBČR bol
oficiálne ustanovený za „Mentora pre zakladanie zborov“ (ďalej len ZZ).
Vlastne uţ len to, ţe sa o tejto problematike intenzívnejšie a
systematickejšie hovorí, je dostatočným dôvodom na radosť. Veď
pozadím zakladania zborov je vţdy len šírenie Boţieho kráľovstva. Platí
to aj naopak. Boţie kráľovstvo sa z biblickej perspektívy šíri hlavne (a
len) cez zakladanie zborov centrifugálnym princípom misie. Boţie
kráľovstvo sa v NZ šíri od stredu von. Od Jeruzalema do sveta. Od zboru
do sveta. V otázke misie, šírenia Boţieho kráľovstva, Evanjelia je
kľúčová práve ţivotaschopnosť tohto pohybu.
“„Úspěch“ nových sborů je často pro starší sbory výzvou
k výraznému sebehodnocení. Starší sbory totiţ někdy
konečně definují svou vlastní vizi, zaměření a identitu aţ ve
srovnání s nějakým novým sborem. Růst nového sboru
často dává starším sborům naději, ţe ‚je to moţné‘,
a dokonce je můţe vést k pokoře a pokání za poraţenecké
a pesimistické postoje. Nové sbory mohou někdy ve
spolupráci se staršími sbory zorganizovat určitou misii či
nějaký druh sluţby, který by ani jeden z těchto sborů sám
o sobě rozběhnout nemohl.“
Tim Keller
Tomáš Grulich hovoril veľmi praktické veci. Analyzoval históriu ZZ v
ČR za posledných 25 rokov. Poukazoval na prekáţky ZZ, rastu a
rozmnoţovania zborov. Predkladal pozitíva ZZ. Predtým, ako
vymenujem niekoľko podstatných bodov Tomášovho seminára, uvediem
najdôleţitejšie rysy ZZ: 1.Jasná evanjelizácia, 2.Učeníctvo, 3.Komunita.
Zborové listy 4 / 2014
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Zopár prekáţok na ZZ v bodoch:




Spotrebný individualizmus kresťanov. To znamená, ţe veľa
kresťanov má pocit, ţe podstatou ţivota je brať.
Zbory sú aj bez ZZ veľmi vyčerpané.
Zbory ţijú často kolektívnou mentalitou preţitia. Často uzurputne
chránime aspoň tie kúsky ţivota, ktoré sú za múrmi našich
zborových budov. Mentalitou Boţieho kráľovstva je však
vysielanie za múry.

Zopár pozitív pre ZZ:
 Nová generácia má všade otvorené dvere evanjelizáciám.
 Zvonka narastá duchovný smäd a hlad.
 Uţ v zboroch často „vrie“ túţba vyjsť von so systematickou
prácou.
 Mladí sú viac európski. Vedia po anglicky. V EU môţu vidieť
rozbehnutú kvalitnú prácu ZZ.
 Uţ máme aj v ČR funkčné modely a mentorov ZZ.
 Hneď od začiatku je práca ZZ komunitná a tímová.
 Vytvárajú sa nové ţivé siete zborov.
 Viac mladých je ochotných riskovať.
Tomáš sa ešte veľa venoval dynamike spolupráci a podpory oboch:
nových zborov, ale aj revitalizácii existujúcich. Potrebné sú oba dôrazy.
Dôleţité je ísť cestou oboch...
Ervin
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Niečo o Veľkej noci
Veľká noc alebo veľkonočné sviatky (tak isto Pasca) pripadá ako
kresťanský sviatok niekedy na marec, inokedy zase na apríl. Táto
skutočnosť sa odvíja od tradície, ţe tento sviatok sa môţe sláviť aţ prvú
nedeľu po jarnej rovnodennosti a splne mesiaca. Takto to ustanovil
nicejský koncil r. 325. Dátum Veľkej noci sa preto odlišuje medzi
jednotlivými rokmi aj viac ako o mesiac.
Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Pána Jeţiša po
jeho smrti na kríţi. Tento sviatok má ale hlbokú tradíciu v ţidovstve.
Vysvetlenie názvu sviatku "veľká" (noc) treba hľadať v časoch
ţidovského otroctva v Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich
izraelských otrokov, preto Boh zoslal na krajinu 10 rán. Aţ po poslednej
z nich, keď zomreli všetky prvorodené deti v Egypte, zvolil na ich
odchod. V tú noc, keď Izrael opúšťal egyptské otroctvo, zároveň slávil
Bohom nariadenú slávnosť baránka. Anjel zhubca, ktorý prechádzal
krajinou a hubil, nedotkol sa izraelských domácností, kde uvidel na
verajach dverí krv baránka. Nebolo dôleţité, či vo vnútri sedia za stolom
a jedia baránka dobrí alebo zlí ľudia. To podstatné bolo, či majú na sebe
znak krvi. Týmto spôsobom zjavil Boh podstatu spasenia aj pre nás.
Tam, kde vidí krv Jeţiša Krista na nás, nezasiahne svojím súdom. - Aj o
tom je naša Veľká noc!
(Upravené a skrátené zo zdroja Wikipédia)
M.Bielik
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Prosba o sílu
(Z.Garajová)

Být zraněn zradou svých
však dál přec milovat
nastokrát poraţen
a vţdycky znovu vstát
nechápán zůstat sám
nevzdat se - stůj co stůj
tu sílu Duchem svým
rač dát mi, Pane můj!
Jít trnu údolím
přec jas kol rozlévat
být zraněn do krve
a štěstí rozsévat
a všeho pozbaven
smět dávat ţivot svůj
tu sílu Duchem svým
rač dát mi, Pane můj!
A moci říct "ne"
kdyţ mohl bys štěstí brát
jak zrno obilné
den ze dne umírat
by jiní mohli ţít
na oltář klást se tvůj
tu sílu Duchem svým
rač dát mi, Pane můj!

8

Zborové listy 4 / 2014

Pre besiedkárov
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Staršovstvo informuje
.
.


Br. Kaz. Betina slúţil na konferencii Kresťanských Zborov vo
Vranove u Brna 26.-29.3. Bude tieţ slúţiť na slovenskej pastorálnej konferencii 2.-3.4. v Osrblí a 3.-5.4. na konferencii Máme čo
zvestovať v Osrblí.



Za kancelára Rady CB bol v konkurze vybraný br. Jakub Kintler
z Bratislavy. Podľa nového poriadku bude táto funkcia čisto administratívna a funkcia tajomníka duchovná.



V priestoroch ZŠ Narnia v Banskej Bystrici sa 26. apríla 2014
uskutoční konferencia pracovníkov s deťmi. Prednášať budú Radek a Dáša Kalenskí, pracovníci Detského odboru CB v Česku.



2.-3.5. sa v Hermanovciach n/T. uskutoční stretnutie vs. mládeţe.



16.-17.5. sa v Leviciach uskutoční Konferencia CB, na ktorej sa
bude voliť nová Rada CB. Prosíme o modlitby.



V hoteli Chemes na Zemplínskej Šírave sa v dňoch 29.5.-1.6.
uskutoční celoslovenské stretnutie spevákov všetkých generácií
pod vedení Ewalda Danela. Záujemci sa môţu registrovať na adrese dagmar.danelova@gmail.com.
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 apríl 2014
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
16:00 Dorast

6.4.

Ne

9.4.
11.4.

St
Pi

15.4.
16.4.
18.4.
20.4.

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

Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Zhromaždenie – Veľký piatok
Zhromaždenie – Veľkonočná nedeľa

23.4.
25.4.

St
Pi

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

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

St
Pi

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

13.4.

27.4.
30.4.
2.5.
4.5.

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 20.4.2014.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
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