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Zbor CB v Košiciach

Z obsahu:
Slovo na mesiac
Príbeh našej lásky
Stretnutie dorastencov

Slovo na tento mesiac
Boli ste kedysi tmou, teraz ste svetlom v Pánovi (Ef 5,8)
Nielen konštatovanie, ale aj veľký záväzok pre kaţdého, kto uveril a
teraz nasleduje Pána Jeţiša. Nie je to však samozrejmé, ţe sme sa stali
svetlom v Pánovi, teda nie sami zo seba a ani nie sami pre seba. Máme
svietiť a myslieť aj na to, ţe ako zaţaté lampy sa aj zadymíme. Ţe
nevydávame vţdy dosť jasného svetla, aby bolo vidieť jasne evanjelium a
toho, ktorého zvestujeme - Jeţiša Krista. Čo robiť, aby naše lampy boli
čisté a vydávali stále čisté svetlo?
Predovšetkým by sme nemali hľadať na inom - iných (a
predovšetkým bratoch a sestrách vo viere) zlé, ale len to dobré. Akonáhle
začneme iných podozrievať, krivo sa na nich pozerať, naše lampy sa
zatemňujú.
Ak posudzujeme niekoho, neprikladajme na misku váh ani našu
precitlivenosť a ani našu fantáziu. Nespravodlivé váţenie (posudzovanie)
spôsobí tieň medzi mnou a mojím blíţnym, bratom a sestrou.
Máme odpúšťať iným previnenia proti nám. Nie je to ľahké. Ale
ja chcem povedať ešte niečo viac: odpúšťajte mu - im aj jeho - ich cnosti.
To prvé, ţe odpúšťame previnenia proti nám, je síce zázrak milosti, no to
druhé, odpúšťať cnosti, je ďaleko väčší zázrak. To uţ nie je len
odstránenie dymu, ale to je uţ úplné rozsvietenie. Čo znamená odpúšťať
iným ich cnosti? Znamená to, nehnevať sa na nich, keď sú lepší ako ja,
úspešnejší ako ja...
Mám čo robiť, máme čo robiť, aby sa naše svetlo v Pánovi čo i len
zaţalo, nieto aby sme boli svetlom v ňom. Máme čo robiť, aby sme
svetlom nielen boli, ale sa ako svetlo v duchu pokánia a odpúšťania
udrţiavali.
Miroslav Bielik
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Príbeh našej lásky
a dlhého čakania

Na začiatku boli dvaja, Renáta a Vlado. Nepoznali sa.
On chodí do CéBéčka v Michalovciach, hoci ... niekedy ani päty
z domu nemusí vytiahnuť a je v zhromku. Je vychovávaný
v kresťanských princípoch, v kresťanskej rodine. On rastie, učí sa
dôverovať Bohu a odovzdáva Mu svoj ţivot. Nestalo sa to zo dňa na deň,
ale pomaly sa viac a viac pribliţuje k Bohu, ešte aj teraz :) A zbor tieţ
rastie a on je v ňom doma.
Ona chodí v nedeľu na výlety s rodičmi, lúšti kríţovky, ale hlavne
číta knihy, ani učebniciam sa nevyhýba, dokonca ani počas prázdnin, vraj
:) Sem-tam zablúdi s babkou do kalvínskeho kostola, ale hlavne je jeho
sviatočnou navštevovateľkou. Je vychovávaná v hraniciach mravných
hodnôt a v mysli má stále vetu: „Kaţdé klamstvo vyjde raz navonok.“
V šestnástich rokoch sa stretáva so ţivým Bohom a stáva sa Jeho
dieťaťom. (Ale to je uţ iný príbeh, moţno nabudúce :)
Píše sa rok 1996:
V Michalovciach vzniká seniorátna mládeţ Reformovanej
kresťanskej cirkvi. Zakladajú ju dievčatá, ktoré chodia aj na mládeţ do
Cirkvi bratskej. A aj preto dlho netrvá a CéBéčkári chodia uţ aj na
mládeţ ku kalvínom.
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Píše sa rok 1998:
Vlado chodí pravidelne na CéBéčkársku mládeţ, ale aj tú na
kalvínsku v MI a v Palíne a aj na niektoré z akcií, ktoré kalvíni
organizujú, lebo hrá v kalvínskej hudobnej skupine Joel. Niečo k Renke
cíti. Je to zrejmé. Dokonca si to všímajú aj rodičia jej kamarátiek
z mládeţe, ale ... kamarátky jej vravia, ţe Vlado nie je chlap pre ňu a ona
sa s tým úplne stotoţňuje a aj preto sa ho stráni. Vôbec jej ani len
nelichotí jeho záujem.
Na jednej z mládeţí, ktorá je v týţdeň jej osemnástich narodenín,
príde za ňou Vlado s prosbou, ţe chce s ňou hovoriť. Renkina veselá
nálada sa drţí aţ do momentu, keď sa jej opýta tú „úţasnú“ vec: „Chceš
so mnou chodiť?“ Úsmev jej zmrzne na tvári a odpoveď prichádza veľmi
rýchlo a razantne: „NIE!“
Píše sa rok 1999:
Vlado nahráva s kapelou pieseň v ubytovni, čo je oproti domu jej
rodičov. Príde k Renke na pokec, veď to nie je ďaleko a mimochodom
zopakuje tú istú otázku: „Chceš so mnou chodiť?“. Jej odpoveď ostáva
rovnaká: „NIE!“
Píše sa rok 2000:
Stretávajú sa pri Vladovej práci a opäť zaznie veta: „Nerozmyslela si
si to? Chceš so mnou chodiť?“ Samozrejme, ţe sa Renkina odpoveď
nezmení z NIE. Veď ani sa nemôţe, on nie je chlapec pre ňu.
Píšu sa roky 2001 – 2005:
Stretávajú sa na kalvínskych akciách, ale viac-menej ani spolu
nekomunikujú. Avšak Vlado chce začať chodiť na výšku a potrebuje
poţičať knihy na opakovanie matematiky. Navštívi Renku a tá mu semtam aj s tou matematikou trochu pomôţe, aby ľahšie pochopil, ţe čo si to
tam opakuje.
Píše sa rok 2006:
Vlado začína chodiť externe na výšku do Michaloviec. Potrebuje
pomôcť s matikou aj s kámošom z CéBéčka. Zastavia sa u Renky cca 1x
za dva týţdne v Michalovciach a študujú.
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Píše sa rok 2007:
Renka uţ pracuje v Košiciach a koncom roka sa tam sťahuje aj
Vlado. Ona chodí na skupinku k ECM (ani uţ nevie, ako sa tam vlastne
dostala). Ale v jeden krásny decembrový deň, keď je skupinka a Renka
tam uţ je, príde niekto, koho vôbec nečakala. Z dverí sa vynorí postava
Vlada. Ona ani len netušila, ţe Vlado tých ľudí pozná. Spoznal sa s nimi
na výletoch Detskej misie, keď on bol vedúci a oni účastníci tábora. Ale
ani on nevedel o tom, ţe ona tam chodí. Uţ tu pripravoval Pán Boh cestu
týchto dvoch mladých ľudí k sebe.
Píše sa rok 2008:
Po čase, keďţe Renka aj Vlado pracujú v Košiciach, matiku
preberajú aj v Košiciach. Na oplátku Vlado učí Renku hrať na gitare.
Na skupinkách sa stretávajú uţ pravidelnejšie. Tie sú zvyčajne dosť dlho.
S pokecom trvajú aj do noci a keďţe Renka chodí hlavne na bicykli a aj
Vlado, tak skupinkári poţiadajú Vlada, aby ju odprevadil na privát.
Ale ... Nie raz sa stane, ţe cestou k nej dostane Vlado defekt a sem-tam aj
Renka. Cesta, ktorá zvyčajne trvá 10-20 minút (podľa toho, kde je
skupinka), sa zmení v tej chvíli aj na hodinovú prechádzku s pokecom.
Keďţe Renka o Vlada nejaví ţiaden záujem, stále ho berie ako kamaráta.
Ona začne o jeho opätovnom záujme o ňu uvaţovať, keď jej dá
k narodeninám darček. Vlado sa totiţ počúvaním na skupinke dozvie, ţe
má rada mrkvový dţús, tak jej ho kúpi spolu so zajacom :) (PS: Ten jej
nezutekal z poličky doteraz.) Aj keď sa nezdá, ale nie je za tým postranný
úmysel z jeho strany, jednoducho jej chce urobiť radosť. Renku to ale
ešte viac naštartuje, aby sa modlila za to, ako má reagovať na Vlada.
Nechce si nič domýšľať, ale ani odsudzovať. A ... nemá k tomu ďaleko.
Renka je raz chorá, leţí v posteli doma u rodičov a bratranec, s ktorým
býva na priváte, sa jej pýta, ţe kto je ten chlap, čo chodí k nim na privát.
Ona samozrejme odpovie, ţe je to len kamarát, ktorému pomáha
s matikou a ktorý ju učí hrať na gitare. Nič viac medzi nimi nie je. Práve
v ten deň sa jej Vlado s kamarátom ozývajú, či môţu prísť k nej na
Internet, aby sa prihlásili na skúšku. Samozrejme, ona im rada pomôţe.
Keď sú Renka s Vladom asi na 15-20 minút sami, tak Renka spomenie
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Vladovi, o čom hovorila s bratrancom. Trochu sa vrátia do minulosti
a len si ujasnia, ţe ani on ani ona k tomu druhému NIČ necíti.
Toto bol však len zlom v tom, čo sa začalo medzi nimi diať. Ona
„sleduje“ Vladove správanie trochu pozornejšie, ale nič také zvláštne sa
nedeje. Ale podozrieva ho z náklonnosti k nej, lebo dostáva od neho
takmer denne smsky.
Prichádza čas, keď sa Vlado prizná, ţe ten pokec v ňom vzbudil novú
nádej. Dosť dlho sa modlí, aby ten kamarátsky vzťah medzi nimi,
nepokazil tým, ţe za tým bude hľadať niečo viac a opýta sa Renky: „Ako
by si zareagovala, keby som sa Ťa znovu spýtal, či chceš zo mnou
chodiť?“ Jej odpoveď uţ nie je taká zrejmá. Renka sa uţ modlila aj za
takúto vec a odpovedá: „Nemôţem ti povedať ani áno, ani nie. Áno ti
nepoviem, lebo k tebe nič necítim, ale nepoviem ti ani nie, lebo nič proti
tebe nemám. Ale keď súhlasíš, budeme sa za to modliť, kaţdý sám.“
Vtedy si uţ Renka uvedomuje, ţe Vlado jej nie je úplne ukradnutý, ale
prekáţa jej na ňom veľmi veľa vecí ... hlavne to, ţe on ako muţ má o ňu
vôbec záujem, spôsob komunikácie, humoru, atď. To všetko odovzdáva
Pánu Bohu a on všetky tieto prekáţky v nej rúca.
Uţ je máj, vonku je krásne počasie a idú sa spolu bicyklovať.
Zastavia sa na lúke a rozprávajú sa. Obaja si navzájom začnú hovoriť
osobné veci, o ktorých dovtedy takmer nikomu nehovorili. Modlia sa
spolu a Renka uţ vie, ţe toto je deň, keď sa má rozhodnúť, či mu má
povedať ÁNO alebo NIE. Nejde to vôbec ľahko. Samozrejme aj v ten deň
cestou k nej dostane Vlado defekt. O zalepenie diery v duši sa uţ snaţí
márne. Defekt sa nedá opraviť, lebo v istom mieste je záplata na záplate.
(Tú dušu má Vlado uloţenú ako suvenír na ten čas.) Večer teda Renka po
modlitbách povie Vladovi: ÁNO. A týmto dňom sa končia početné
defekty.
Asi po dvoch hodinách, keď Vlado od nej odchádza má Renka chuť
čas vrátiť späť. Má chuť mu povedať „NIE“, ale vie, ţe to sa nedá. Teraz
opäť musí dôverovať Bohu, ţe sa o ňu / o nich postará. Ona totiţ počúvla
len to, čo vnímala od Boha, ale ešte stále ho neľúbi. To prichádza asi aţ
6
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o mesiac. Boh postupne urobil v jej srdci veľký poriadok vo vzťahu
k muţom a uţ bola úplne slobodná ho milovať.
Vo Vladovi našla Renka nie len úţasného muţa, ale aj dobrého
kuchára :) Boh jej v ňom dal aj splnenie jedného sna. Vlado v najskoršom
moţnom termíne od jej „áno“ ide za jej rodičmi a opýta sa, či súhlasia
s tým, aby mal vzťah s ich dcérou. Rodičia ostávajú zaskočení, veď čosi
také sa robí pred svadbou a nie pri „chodení“, no súhlasia. Pre Renku a
Vlada je to niečo, čo ich vzťah posúva vpred. Sú vďační Bohu, ţe za tým
všetkým stálo Jeho vedenie a Jeho láska k nim.
O 15 mesiacov neskôr:
Renka a Vlado sa stávajú manţelmi a sú nimi doteraz aj s dvoma
krásnymi chlapcami, a samozrejme s odloţenou dušou :)
A radi Vám priblíţime i pieseň, ktorú sme si vzali za svoju ešte
počas vznikajúceho vzťahu a zaspievali sme si ju i na svadbe:
To je ta ţena, kterou mám,
kterou já s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
To je ten muţ, kterého mám,
kterého s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
/:Na lásku mnozí nedbají a klidně lásky střídají,
já se k nim ale nepřidám, já totiţ jednu lásku mám.:/
To je ta ţena, kterou mám,
kterou já s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
To je ten muţ, kterého mám,
kterého s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
A kdyby někdo povídal,
ţe jsem si nejlíp nevybral,
já odpovím mu s úsměvem,
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to je ta nejkrásnější z ţen.
A kdyby někdo povídal,
ţe nejsi zrovna ideál,
já odpovím mu s úsměvem,
on je můj krásny, ţivý sen.
To je ta ţena, kterou mám,
kterou já s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
To je ten muţ, kterého mám,
kterého s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
A aţ nás stáří navštíví
a budem oba šediví,
pak znovu naladíme hlas
a budem zpívat zas a zas:
To je ta ţena, kterou mám,
kterou já s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal.
To je ten muţ, kterého mám,
kterého s láskou objímám,
to je ten dar, který’s mi Králi nebes dal,
nebes dal.
Vypočuť si ju môţete v nie našom prevedení na:
http://archiv.bjbas.cz/mladez_2005_To_je_ten_muz.mp3
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Prvý aprílový víkend v dňoch 4-6. apríla sa v Cirkvi Bratskej konala
„víkendovka“- stretnutie dorastencov z Košíc a Michaloviec.
Dorastenci z Michaloviec na stanicu dorazili okolo 17:00 . Pokiaľ jedna
skupina našich dorastencov čakala Michalovských na stanici, druhá skupina začala s prípravami spoločnej večere.
Po chutnej večeri, ktorú sme si pripravili sami sme mali program na
tému Inštinkt. Po programe, ktorý trval do 22:00, sme rozdelili michalovských na prenocovanie do rodín.
V sobotu sme mali celodenný program, ktorí sa skladal z tém, hier, svedectva a chvál. Večer nás však pár Michalovčanov muselo opustiť tak
sme ich šli odprevadiť na stanicu. V nedeľu sme išli na nedeľné zhromaţdenie a po ňom sme mali spoločný obed. Najedli sme sa a odprevadili
sme ich na stanicu.
Toľko stručne od nás Košičanov. Tento krát sme sa rozhodli, ţe necháme priestor naším hosťom aby vyjadrili svoje postrehy pocity a dojmy
z tejto „ „víkendovky “. Tu vám prinášame niekoľko postrehov od michalovských dorastencov.
Do Košíc som sa tešil uţ od kedy odišiel Košický dorast
z Michaloviec, aj keď som sa na mená musel pýtať. Hra na KGB a CIA
pri ktorej sme sa rozdelili na chlapcov a dievčatá bola dosť zaujímavá, zo
začiatku bolo pre dievčatá nemoţné vyhrať, ale po Vladovom upozornení
sa zase zdalo mne ţe chlapci boli v nevýhode. No Vlado to mal premyslené a ku koncu nám dal obom skupinám rovnakú úlohu, ale niektorý
chlapci ešte behali po meste a dievčatá boli šikovnejšie, čoho následkom
bolo, ţe ţeny ako „CIA“ vyhrali. I napriek tomu by som sa chcel poďakovať chlapcom za snahu. Tieţ som počul ako dokáţe byť ţivot pre jedného človeka ťaţký a i napriek tomu sa usmievať a pomáhať druhým.
Tomu sa hovorí charakter.
Rado Babjak
Pre mňa táto „víkendovka“ bola veľký dar od Pána Boha. Vnímala
som to ako veľké poţehnanie. Som vďačná Pánu Bohu za všetkých ľudí,
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s ktorými som mohla tráviť čas. Ďakujem Pánu Bohu aj za rodinu Strakových, ktorá nás prijala. Páčili sa mi všetky aktivity, ktoré sme mohli
vykonávať. Uţila som si skvelý čas so skvelými ľuďmi. Prišli sme v piatok. V piatok sme mali začiatok témy s názvom inštinkt. Spievali sme
piesne a mali sme úţasný čas. Potom sme si zahrali detektívnu hru. Potom sme odišli k rodinám. Ráno sme taktieţ mali stíšenie a začala sa hra,
ktorá sa hrala vonku po Košiciach. Po obede sme išli do parku k Hornádu. Mali sme moţnosť zastrieľať si z luku a zahrať si rôzne športové hry.
Večer sme mali zase pokračovanie témy, spievali piesne a modlili sa.
Potom sme museli niektorí uţ v sobotu večer odísť, no niektorí ostávali aj
v nedeľu na zhromaţdenie. Som za to všetko Pánu Bohu nesmierne
vďačná aj za ľudí, aj za ten čas, ktorý som mohla s nimi zaţiť.
Ráchel Verbovská
Obaja sme prišli sem do Košíc kvôli tomu, ţe sme chceli znova stretnúť bratov a sestry z košického zboru, ktorí nás navštívili koncom októbra minulého roku. Spoznali sme tu aj ďalších dorastencov, ktorí v Michalovciach neboli. Od tejto víkendovky sme očakávali nejaké povzbudenie
v kresťanskom ţivote. A to sa splnilo v sobotu večer, keď sme si mohli
vypočuť silné svedectvo o tom, ţe sme na Bohu závislí a ţe iba On sám
nás drţí pri ţivote. Páčila sa nám aj hra, keď sme mali sledovať dievčatá,
ktoré mali v meste niečo hľadať. Poobede sme sa trochu odreagovali pri
frisbee a strieľaní z luku. V nedeľu sme si krátili čas hraním ping pongu.
Sme vďační za tento čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Simeon a Jonatán Borkovci
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Staršovstvo informuje
..



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.



Zborový výlet sa uskutoční 27.-29.6. v ŠP v Kysaku. Záujemcovia
nech sa zapíšu v modlitebni na zoznam na nástenke. Nedeľné
zhromaţdenie sa v nedeľu 29.6. uskutoční v Kysaku, v Košiciach
bohosluţby nebudú.
Zapísal Ivan Ţeţula

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
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

nedeľného

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
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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

Program na mesiac máj 2014
4.5.

Ne

7.5.
9.5.

St
Pi

11.5.

Ne

13.5.
14.5.
16.5.

Ut
St
Pi

18.5.

Ne

21.5.
23.5.

St
Pi

25.5.

Ne

28.5.
30.5.

St
Pi

1.6.

Ne

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

Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Mládež
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Rodinky, Dorast
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Dorast
Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Skupinka
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 25.5.2014.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
Jazyková korektúra: M. Bielik,
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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