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Slovo na tento mesiac
Podobní vetru
Pôsobenie Božieho Ducha, ktorý spôsobuje človeku znovuzrodenie,
prirovnáva Pán Ježiš k vetru, o ktorom nikto nevie, kde presne vznikol a
kam smeruje. Predpovede počasia sú toho dôkazom. Jeden večer
počúvame, kadiaľ by front mal postupovať, ale on akoby sám od seba
zmení smer. Napriek tomu, že takmer nič nevieme o pôvode vetra a ani o
jeho konečnej stanici, prežívame jeho vplyv - silu. Poznáme jeho účinky.
Čo by sme si mohli vziať ako ponaučenie z tejto odpovede Pána
Ježiša Nikodémovi ohľadom znovuzrodenia? Predovšetkým asi to, že
nikdy nevieme, cez koho nás Pán poteší, usmerní, napomenie... Tak isto
nevieme s istotou povedať, kam nás Pán povedie a kam prídeme. Napriek
tomu však ani dotyčný človek a ani smer našej cesty nie sú náhody v
našich životoch nasledovania a viery. Všetci tí, ktorí majú Ducha Svätého
a nechajú sa ním viesť, sú synmi (a dcérami) Božími. Naše stretávanie s
ľuďmi, naše putovanie po tejto zemi v tejto časnosti nie je blúdenie a nie
je náhodilé. Boží vietor veje, kam chce a spôsobuje v človeku zmeny, aké
chce spôsobiť Boh. V akom človeku? Iba v znovuzrodenom? Iste, ale
rovnako tak s podmienkou, že takýto človek sa nestavia pôsobeniu Ducha
Božieho v ňom na odpor. V čom? Chce nám ukázať náš pravý stav srdca.
Usvedčiť nás z hriechu, ktorý konáme, a prehliadame ho, nečiníme z
neho pokánie. A nielen to. Duch Svätý nám dáva silu zbaviť sa hriechu.
Kto pocítil závan tohto Božieho vetra prostredníctvom Pánovho slova,
nemal by končiť svoje dni tým, že by nepreskúmal svoje postoje, slová a
skutky. Je to prax aj tvojho života viery?

Miroslav Bielik
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Kleinovci
Odkiaľ začať?! Hádam od začiatku... ale nebojte sa, nebude to od
Adama.  Míľnikom bol Noach, no rodokmeňom si nie sme celkom istí,
takže začneme časom troška neskorším.
Daniel vyrastal v kresťanskej rodine zameranej na službu v zbore.
Narodil sa v Poprade, kde strávil prvých desať rokov. Ak v tom čase
práve nebol v nedeľu v zhromaždení CB v Smižanoch u starých rodičov,
navštevoval baptistický zbor v Poprade. Potom sa presťahovali do
Smižian, kde sa aj obrátil, bol pokrstený a prijatý za člena CB.
Jana sa narodila v Michalovciach a vyrastala vo Veľkých
Kapušanoch na takmer úplnom východe Slovenska v neveriacej rodine.
Do CB sa dostala cez svoju tetu v Bardejove v roku 1993. Vtedy zažila
s Bardejovčanmi svoj prvý kresťanský tábor a v priebehu nasledujúcich
rokov sa obrátila.
Obaja sme prišli do Košíc študovať na vysokú školu – na tú istú.
Bývali sme na internáte – na tom istom. Ale stretli sme sa až o pár rokov
na mládeži v CB - na tej istej . A veru, nebola to láska na prvý pohľad.
Tichý, utiahnutý, pekný so sklopenými očami – veď ktorá by si ho
nevšimla. „Ale určite musí mať v Smižanoch nejakú priateľku. A aj keby
nie, na mne nie je nič zaujímavé,“ prebehlo Jane sem-tam mysľou a tým
si aj držala patričný odstup.
Po čase sa Daniel pridal do mládežníckeho tímu. Tak sme sa začali
viac spoznávať. Po päťročnom procese dozrievania a modlitieb konečne
preskočila iskra a bolo nám obom jasné, že Pán Boh nám pripravil
spoločnú cestu životom.
V tom čase sme už obaja pracovali v Košiciach, Jana v IT a Daniel
ako asistent na vysokej škole – dodnes neprestal chodiť do školy . To
bol jeden z dôvodov, prečo sme tu po svadbe ostali. Z geografického
hľadiska sme tu našli výhodnú pozíciu, pretože máme k obom rodinám
rovnako ďaleko. Manželstvo dvoch ľudí z diametrálne odlišných rodín
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dávalo nám obom zo začiatku dosť zabrať, aj keď sme už boli
dlhoročnými kresťanmi. Odlišné vnímanie mnohých maličkostí bolo pre
nás dobrou a potrebnou skúškou našej lásky, trpezlivosti a pokory. Vďaka
Bohu, že sme na to nikdy neboli sami.
Pán Ježiš je našou pomocou v dobrom i zlom. Jeho láska nás
sprevádza v živote rodinnom i zborovom. Bez Neho by bol náš život
prázdny a pustý. A pravdepodobne by sme sa nikdy ani nespoznali.
Jana K.
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V dňoch 12. - 15. septembra sa v Liptovskom Mikuláši konala
Celoslovenská mládežnícka konferencia Cirkvi bratskej „UPDATE
2014“. Na konferencii sa zišlo viac ako 150 mladých ľudí z jednotlivých
zborov CB na Slovensku. Z nášho zboru sme tam boli piati mládežníci –
Radka, Isabel, Adam, Jakub a ja. Konferencia mala veľmi bohatý
program – prednášky, semináre, chválospevy. Bolo tam aj veľa hier,
športu a možností na rozhovory a vytváranie nových priateľstiev.
Žiť skutočný život znamená čeliť naozaj náročnému terénu! Terén
preverí, že staré spôsoby nestačia. Treba nové. Otázkou ostáva: „Si
pripravený pre náročný terén?” To boli hlavné témy prednášok
a seminárov, ktorým sme sa na konferencii venovali.
S Radkou a Isabel som sa zúčastnila viacerých prednášok a
seminárov. Najviac ma však oslovila prednáška a seminár írskeho
kazateľa Jeffa Wrighta. Téma jeho prednášky bola „Green pastures“
(Zelené pastviny). Seminár mal názov: „Ako dnes môže kresťan meniť
svoje mesto?”
Kazateľ Jeff Wright hovoril o svojej minulosti, o tom ako z 20členného zboru urobil za dva roky asi 300-členný zbor. Hovoril, aké to
bolo spočiatku ťažké a čoho všetkého sa musel vzdať, aby mohol
pomáhať iným ľuďom. Ľuďom z tých najchudobnejších vrstiev, ktorými
svet najviac opovrhuje. Pri tom všetkom vyzdvihol Pána Boha, ktorý si
ho povolal na túto službu. O všetkom hovoril s takou radosťou a láskou.
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Rozprával o tom, že ak chceme, aby do nášho zboru prichádzali noví
ľudia, musíme svoj zbor milovať takou láskou, aby sme ňou nakazili
neveriacich ľudí v našom okolí. Tí ľudia by mali vidieť radosť a lásku,
s akou hovoríme o našom zbore, ale najmä o našom úžasnom
Stvoriteľovi. Keď ho človek počúval, mal chuť vstať a začať robiť niečo
pre svoj zbor.
Na mládežníckej konferencii som bola prvýkrát. Počas štyroch
nádherných dní som sa mohla viac skamarátiť s Isabel a Radkou a
spoznať veľa mladých ľudí z iných zborov. Bola som veľmi povzbudená.
Túžim potom, aby môj život bol v súlade z Božím plánom.
Olívia Kopčová

Za teba, Pane!
Keď povieš, Pane, kam mám ísť...
či pól sveta, či ruke v dosahu,
či k nevercom do záhrobia zísť
aj hore stúpať... chce to odvahu.
A človek, chabá bodka len,
bez objemu, malý, plný snov,
chce prenášať hory, meniť svet
-bez teba len plný silných viet.

Hoc´ neviem, kde vietor, že je, mám
istotu.
Tak cítiť chcem, ako Duch tvoj vanie
a mení ľudí, svet kriesi k životu,
do boja proti zlu žiadam požehnanie.
Sme malí, slabí, plní strachu.
Len atrapy bohatstiev neba.
Však ty nás dvíhaš zo zeme prachu,
tak máme silu bojovať za teba!

(Anna Činčuráková Tipulová)
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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 október 2014
5.10.

Ne

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

8.10. St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
12.10. Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
15.10. St

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

18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
26.10. Ne
16:00 Dorast
29.10. St
2.11.

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 26.10.2014.
Za príspevky vopred ďakujeme.
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