9 Zbor CB v Košiciach

Ročník 15
September 2014

Z obsahu:
Mnohí ho nasledovali
Svedectvo Beáty Dudášovej
English Camp vo Vítkovciach

Slovo na tento mesiac
Mnohí ho nasledovali
Na ceste do Jeruzalema zo severu sa zástup tých, ktorí sa pridávali k
Ježišovi a jeho skupine, rozširoval, ako to pripomína evanjelista Lukáš
14,25. Možno nadobúdame pri tejto správe dojem, že to množstvo ľudí
znamenalo zvýšenie jeho popularity. Preto Ježiš musel niečo urobiť.
Nejako vysvetliť týmto ľuďom, že ak chcú ísť za ním, nemôžu
nasledovať svoj sen. Svoju predstavu. Jeho nasledovník má nejaké znaky.
Niečo musí urobiť, aby bol jeho nasledovníkom v plnom zmysle slova.
Nielen nejakým samozvaným nadšencom. A počujeme, o čo ide. Každý
musí znenávidieť svoju celú rodinu - aj svoju vlastnú dušu. Tvrdé
podmienky. Všetci okolo nás, a hlavne tí, ktorých milujeme, musia ísť
bokom, aby Ježiš mal prvoradé miesto v našich mysliach, srdciach i
rozume. Tak ako to urobil on.
V Jeruzaleme nesmeruje k osláveniu a pomazaniu za kráľa, ale ku
krížu. K smrti. Nikomu to z tých, ktorí naozaj chcú ísť za ním, nezatajuje.
A na Golgote príde o všetko. Nielen o svoj odev, ale aj o svoju ľudskú
dôstojnosť.
Aj nás, ako tých vtedy vyzýva, aby sme sa preskúmali, či nejdeme za
ním iba z nejakého nadšenia. Z nejakého očakávania na naše
vyzdvihnutie a povýšenie. Aby sme sa nejako pridružili, ak ide o slávu a
veľké veci. Golgota je príliš krutá, aby sa stala populárna. Treba na nej
zomrieť všetkému nášmu, aby sme mohli prijať všetko jeho. Až po smrti
môže nastať slávne vzkriesenie. Nikdy nie pred ňou.
Pane, viem, že aj odo mňa žiadaš veľa. Viem aj to, že nikoho z tých,
ktorých si povolal za sebou, nenecháš samého na seba. Ale prídeš k nemu
so svojou pomocou, so svojou prítomnosťou. Povzbuď ma, keď sa mi
zdá, že je táto cesta veľmi ťažká a že ju nezvládnem. Pridaj mi vieru, že
tebe nie je nič nemožné. Amen!
Miroslav Bielik
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Svedectvo Beáty Dudášovej
"Na počiatku bolo slovo, Slovo bolo u Boha a slovo bol Boh. V ňom bol
život a ten život bol svetlom ľudí... ale tma ho nezadržala..." (J 1 1-,14n)
Tieto verše si v poslednom čase čítam často a Pán Boh mi aj zjavuje
prečo. Aby som mu dôverovala naplno. "A tma ho nezadržala!" Ani tma
našich hriechov a vín ho nezadržala.
Môj príbeh začína na mieste, kde noha kňaza či hocikoho iného
duchovného asi sotva vkročí. Keď som bola po dvoch týždňoch po
prepustení z nemocnice znova tam, kde som začala. Môj zdravotný stav
sa znova zhoršil, preto ma poslali znova na liečenie do Plešivca. Po
mojom príchode som uvidela jednu izbu a na nej bývali tri starenky.
"Pane, prosím, nech ma nedajú k tým babičkám! - prosila som, no márne,
aj tak som skončila pri nich. A to nebola náhoda. jedna z nich, keď
videla, že mám so sebou Bibliu, chcela, aby som jej každý večer z nej
niečo čítala. Preto som jej, ale aj ostatným babičkám na izbe každý večer
čítala z Biblie. Vždy niečo iné.
Po nejakom čase sa babičky prestali zaujímať o Božie slovo, preto
som si každý večer čítala iba sama pre seba. jedna z nich sa ma však vždy
spýtala, čo si si čítala, takže som jej každý večer rozprávala nejaké
biblické príbehy či žalmy. Aj ostatní počúvali, čo hovorím. Hoci ani mne
nebolo častokrát najlepšie, čítala som vždy a to mi pomáhalo prežiť
ďalšiu noc a potom aj ďalší deň. Pá Boh ma tak učil spoliehať sa naňho
samého a na nič iné - a to na sto percent,
"I keby som šiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so
mnou!" (Ž 23,4)
Viem, čo som vedela aj predtým, než som sem prišla, že môžem s
istotou povedať slovami žalmistu:
"Áno, len dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života
a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy." ()Z 23,6)
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Milí bratia a milé sestry! Viem, naisto viem, že je dôležité veriť, ale
aj naplno dôverovať Pánu Ježišov, a celkom sa odovzdať do jeho rúk.
Vtedy môžeme všetko, čo prežívame, dobré i zlé klásť do jeho svätých
rúk - a on sa už postará.
Keď som prišla do Plešivca, pomyslela som si: Pane Bože, čo si to
na mňa dopustil?! Čo tu ja sama odrezaná od sveta budem robiť? A
neskôr prišla odpoveď: Budeš šíriť evanjelium. Preto si tu - okrem
Tvojho liečenia. Povedala som môjmu Pánovi: Buď vôľa Tvoja, ako v
nebi tak i na zemi. Nech sa mi stane podľa Tvojej vôle!
A stalo sa. Prežila som v pokoji sedem týždňov, za čo ďakujem aj
vašim modlitbám. Ďakujem všetkým, ktorí sa za mňa modlíte aj teraz,
lebo vaše modlitby ma držia nad vodou. Ďakujem Pánu Bohu, že ma
vedie cestou života!
Beáta Dudášová
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English Camp vo Vítkovciach :)
Je úžasné mať „Šéfa“ v nebi... Je úžasné vedieť, že On je dokonalý a
všetko môže a že chce len to dobré... Je úžasné vedieť, že hoci On je
dokonalý, predsa ma tak veľmi miluje... aj napriek mojím zlyhaniam,
ktoré nie sú iba omylmi, či chybami, ale sú hriechom, ktorý odpúšťa...
Viem, že pomenovanie „šéf“ asi nie je veľmi vhodné, a ani sa mi
nepáči, ale ak chcem vyjadriť to, ako viedol a postaral sa o všetko počas
tábora, nič zrozumiteľnejšie mi momentálne nenapadá... preto prosím o
pochopenie.
Kedy začínajú prípravy na tábor...
Obyčajne sa nad táborom zamýšľam ešte na jeseň – veď je toho
toľko, čo treba pripraviť. A tak pred rokom, pri pohľade na naše deti a
mladých vo Vítkovciach, na ich možnosti v škole, vo mne skrsla
myšlienka: aké dobré by to bolo, keby sme školákom z Vítkoviec
pomohli napr. s angličtinou? To je niečo, s čím im rodičia nepomôžu. No
ale... ako to len zrealizovať? Na niečo také treba dosť ľudí a more času!
A oboje nám chýba... Myšlienka teda bola zavrhnutá..
Potom prišla ďalšia myšlienka, a potom ďalšia... ale stále to nebolo
„ono“. Keďže som v práci bola veľmi zaneprázdnená, rozhodla som sa,
že sa prípravám tábora začnem venovať až po daňových priznaniach,
niekedy v apríli.
Kedy konečne prípravy na tábor začali...
Koncom marca som mala telefonát z Bratislavy – vedúci skupiny
stredoškolákov z bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa (škola CB)
pripravovali program na leto a keďže každý rok sa snažia s mladými aj
niekde poslúžiť, padol návrh, že by mohli pripraviť nejaký program vo
Vítkovciach! A všetci študujú v angličtine!
Nasledovali nejaké stretnutia, kde sme mladých oboznámili s prácou vo
Vítkovciach a oslovili ich s prosbou, aby pripravili lekcie angličtiny, a
oni súhlasili :).
A tak sa vo Vítkovciach od 18. do 24. augusta konal „english camp“.
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Tábor...
Bolo niekoľko vecí, za ktoré sme sa modlili.
Jednou z nich boli mladí z Bratislavy. Modlili sme sa, aby Pán Boh
priviedol na tábor tých, ktorých tam chce mať a aby, tak ako pre
Vítkovčanov, tak aj Bratislavčanov mohol byť tento týždeň požehnaním.
Dúfam, že aj bol! Musím povedať, že to boli neskutočne milí a spoľahliví
mladí ľudia!
Urobili tiež kopec práce – na začiatok každého dňa pripravili super
hry pre deti a potom prišli na rad úžasné lekcie angličtiny pre dve vekové
skupiny: 8-12 rokov a 13 rokov a viac.
Modlili sme sa tiež za počasie – veď viete, že stále pršalo... a my sa vo
Vítkovciach nemáme veľmi kam ukryť. Keď sa pozerám späť, musím
povedať, že počasie bolo dokonalé! Pršalo, keď malo pršať a nepršalo,
keď nemalo pršať.
Každý večer (aj vďaka ideálnemu počasiu :) sme mohli mať program
vonku „na Námestí u Márie“ (t.j. pred domom našej Márie). Naši bratia a
sestry z Vítkoviec si pripravili piesne a každý večer sme niekoho
vyspovedali zo života: odkiaľ pochádza a ako sa dostal do Vítkoviec, aké
detstvo prežil, ako sa zoznámil s manželom/manželkou (to bolo fakt
super!! - neviem, či sa našiel jeden vzťah, ktorý by na začiatku neprešiel
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fázou „ja toho druhého nechcem“ :), no a tiež nám povedali o tom, ako
spoznali a prijali Pána Ježiša.
Osobné stretnutia...
Som veľmi vďačná za osobné stretnutia počas tábora – vlastne vďaka
tomu, že mladí z Bratislavy pripravili program, sme sa my mohli venovať
návštevám a rozhovorom, počas ktorých sme videli nie len Božie
vedenie, ale aj Jeho konanie.
Jedno také stretnutie bolo pre mňa tak trochu výzvou k viere... Jedna
žena stála pred vážnym rozhodnutím, ktoré musela vyriešiť do
nasledujúceho rána, s ktorým sme jej však nevedeli poradiť. V tom
momente mi prešla hlavou otázka: Si schopná Mi veriť, že to do rána
dokážem vyriešiť? Musím sa priznať, že som sa pri tejto otázke trošku
zachvela, ale – áno, vedela som, že Pán Ježiš to môže! Spolu s tou ženou
sme sa v ten večer modlili a – riešenie skutočne prišlo, v podobe osoby,
ktorá veciam rozumela a dokonca mala dosah na to, aby sa správne
vyriešili! Bola to úžasná skúsenosť! Pán Boh naozaj môže a chce
pomôcť!
Som veľmi vďačná za všetko, čo sme mohli počas tábora prijať – za
ochranu, dobré vzťahy, program, počasie – a za to, že som mohla vnímať
Božiu lásku a starostlivosť!
Boba H.
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Keďže už Boba spomenula z tohto tábora hádam všetko, tak len v
krátkosti napíšem, čo ma najviac oslovilo, resp. potešilo.
V prvom rade sa veľmi teším a ďakujem Pánu Bohu za to, že sa
tentoraz konal tábor takpovediac reverzne. Bratia a sestry zo Zlatníka
mohli poslúžiť ľuďom zvonku a to hlavne po duchovnej stránke.
Samozrejme v angličtine hrali prim bratislavskí. Úžasná pohostinnosť,
láskavosť a dobrosrdečnosť sprevádzali našich bratov a sestry po celý
čas. Žiaľ, musela som si zároveň uvedomiť, že nám "bohatým", ktorí v
skutočnosti máme oveľa viac, ako potrebujeme, toto častokrát chýba.
Mala som dojem, že by dali aj z toho posledného, čo mali. A tak sme ich
v tej pohostinnosti museli neustále krotiť. :)
Musím sa priznať, že som sa v Zlatníku cítila ako doma, akoby som
tam patrila. Som veľmi vďačná aj za osobné stretnutia, ktoré som mohla
absolvovať popri tábore. Niektoré boli pre mňa veľkým požehnaním, iné
zasa predmetom modlitieb.
A do tretice, neprestáva ma udivovať ich prostá a hlboká viera v
Pána Boha. Ostala som v ten týždeň úplne zahanbená. My sa totiž často
spoliehame na svoj "vyštudovaný rozum", riešime veci prehnane
racionálne. Keďže si teda vystačíme sami a máme všetko "dobre
premyslené a spočítané", tak Pána Boha vlastne vynecháme, alebo Ho
zapojíme do udalosti, ak je zle, prípadne, aby to malo aspoň závan
kresťanstva. Nechcem povedať, že človek nemá rozmýšľať, to nie, ale
všetko má svoje hranice a tak aj racionalita. Myslím si, že sa od bratov a
sestier zo Zlatníka máme veľa čo učiť.
Ešte malá poznámka k počasiu - bolo výborne. Ani 4 stupníky vo
štvrtok ráno nás neodradili pokračovať... veď v domčeku s 20 ľuďmi v
miestnosti je hneď teplejšie. :)
Pán Boh viedol celý tábor úžasným spôsobom. Znova sa raz dokázal.
Všetky naše nedostatky doplnil tak, ako bolo práve treba. Na Neho sme
sa mohli spoľahnúť vo všetkom.
Chvála mu za to!
8
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Staň sa, láska!
(Oľga Szélesová)

Každé dieťa je zázrakom,
ako slniečko za mrakom.
Pán mu dáva právo žiť
lásku rodičov okúsiť.
Každá láska má tu miesto,
od Pána je krásne gesto.
Starčekovi nádej dáva,
žene dieťa požehnáva,
babičkám vnúčatá, deti,
nech nebolí, že čas tak letí.
Človek je púčik láskou zrodený,
pre radosť a šťastie na zemi.
Každej láske žehnaj, Pane,
nech sa medzi ľuďmi stane!
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Staršovstvo informuje
..


Staršovstvo schválilo prijatie br. Petra Višnyiho za plnoprávneho
člena zboru.



11.-12.9. sa br. kazateľ zúčastní zasadania Rady CB v Bratislave.



12.-14.9. sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční Konferencia
mládeže CB "UPdate 2014".



15.-17.9.

sa

uskutoční

pastorálna

konferencia

kazateľov

s manželkami v Milovách.
Zapísal Ivan Žežula
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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
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 september 2014
7.9.

Ne

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

10.9.
14.9.

St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie / br. Miroslav Bielik /

17.9.

St

21.9.
24.9.
28.9.
1.10.
5.10.

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Ne
16:00 Dorast
St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Ne
16:00 Dorast
St

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Ne
16:00 Dorast
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.9.2014.
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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