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Slovo na tento mesiac
Sme stvorení pre radosť, nie iba pre potešenie
Keď sa skončí predvianočný zhon, zavládne v nás radosť z
obdarovania darom nevyčísliteľnej hodnoty? Spočinieme aj my
v oslave narodenia, v hlbokej úcte pri počiatku nášho spasenia?
Vyzýva nás k tomu náš Pán. Náš preťažený nervový systém
potrebuje pokoj Vianoc, nie predvianočný zhon.
Nikto nám nedaruje to, čo môžeme získať v zastavení sa pri
jasliach Dieťaťa. Čo získame tichou sústredenou modlitbou a
poklonou. Pravé Vianoce v našom srdci nás pripravia na všedné
dni budúceho roku. Pokoj z nich prežiari našu úzkosť z budúcnosti, našu starosť, či bude aspoň tak, ako bolo. Pobyt pri
jasliach Narodeného nám daruje pokornú dôveru v Božiu
prozreteľnosť a istotu, že ktosi veľký a mocný je nielen nad
nami, ale je prítomný v našom živote – je s nami až do
skončenia aj tohto nášho života.
Nepodobajme sa tým, pre ktorých sú tieto sviatky iba
ďalšou príležitosťou dobre sa najesť a napiť, cestovať, zabaviť
sa. Takí sa vrátia do starostí všedných dní s trpkosťou a
prázdnotou v duši. Frustrovaný duch, sklamanie vo vyšších
duchovných sférach má svoj temný odraz na celom ľudskom
bytí. Ale je tu východisko a pomoc. Aj pre teba platí:
Neboj sa, lebo ti oznamujem veľkú radosť, ktorá patrí
všetkým: Narodil sa vám dnes Spasiteľ v meste Dávidovom,
ktorý je Kristus - Pán!
Veríš tomu?
Miroslav Bielik
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Betlehem

Je jedným za najstarších miest Svätej zeme a spolu s
Nazaretom a Jeruzalemom najsvätejším mestom kresťanského
sveta. Betlehem bol a aj v súčasnosti je krásnym mestom.
Pôvodne sa po hebrejsky volal Efrata – úrodný. Dnešný názov
znamená dom chleba.
Aj výstavba mesta je impozantná. Množstvo kostolov,
chrámov, kláštorov a iných sakrálnych stavieb dopĺňajú celé
bloky moderných stavieb, najčastejšie z bieleho kameňa, a
umocňujú nádherný vzhľad mesta. Pútnikov na prvom mieste
nezaujme ani táto krása mesta, ale miesto, kde sa narodil
Ježiš Kristus. Bazilika narodenia.
Na prvý pohľad bazilika nikoho neohromí. Má mohutné
múry s maličkými oknami, mocnými mrežami, preto sa skôr
podobá na nejakú pevnosť ako na chrám. Iba dve neveľké
vežičky čnejúce nad stavbu prezrádzajú, že ide o kostol. Dojem
zo stavby je umocnený tým, keď sa dozvieme, že ide o jeden
z najstarších kresťanských chrámov na svete. Vstup do tohto
chrámu, ktorý stojí na mieste, kde sa narodil náš Pán, je naozaj
úchvatný.
Stavbu dal postaviť cisár Konštantín na návrh svojej matky
cisárovnej Heleny r. 326 priamo nad jaskyňou.
Pútnici si s hlbokým pohnutím prezerajú vzácne mozaiky,
fresky, každý detail tohto starobylého chrámu, ale najviac sa
im rozbúši srdce, keď zostúpia do jaskyne Narodenia pod
hlavným oltárom baziliky. Nájdu tam oltárik, vo výklenku
ktorého je na mramorovej doske zasadená strieborná hviezda
a okolo nápis: Hic natus de Maria virgine Salvator mundi: Tu sa
narodil z Márie Panny Spasiteľ sveta.
Z knihy Za Ježišom do Svätej zeme, skrátené. M. Bielik
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Havrilovci
V Košiciach sme sa ocitli v jedno pekné, biele februárové
ráno v roku 1969. Odvtedy bývame stále na tej istej adrese.
Najprv sme boli dvaja, teraz sme traja a medzitým nás bolo
päť.
V presvedčení, že Košice nie sú tým mestom, kde by sme
chceli zostať na celý život, sme pokukovali po Prešove. Bol tam
zbor Cirkvi bratskej a veľa blízkych a nám milých ľudí. Ale
všetko bolo inak.
V tunajšom baptistickom zbore nás prijali ako vlastných,
mali sme tu byt, prácu a prichádzali aj deti. To asi boli tie
korienky, pomaly, ale isto zapúšťané na tomto mieste.
Ako rodina sme žili tak, ako sa žilo v rodinách, z ktorých sme
obaja vyšli. Pravidelné večerné chvíľky pri Božom Slove, ako aj
osobné stíšenia a ako "hlavný chod" spoločné zhromaždenia.
Toto však je iba malá čiastka oproti času prežitému prácou a
životom so "svetskou" spoločnosťou. Tam sme potom
dokazovali, alebo aj nedokázali úročiť prijímané hodnoty.
Mnohí dnes hovoria, že život za „socíku“ bol ľahší. Majú pravdu,
ale iba ak sme sa viezli na vlne socializmu. Inak to bol
každodenný zápas s pokušeniami a ponukami života a diania
okolo nás tak, ako je tomu aj dnes.
Rozhodli sme sa pre život s Pánom Ježišom Kristom
a o Ňom je napísané, že bol tichý a pokorný srdcom. Pre nás to
znamená prijať Jeho podmienky a neželieť toho, čo sme mohli
mať či dosiahnuť a nedosiahli, ale s dôverou a vďačne prijímať
Jeho korekcie v našom živote. Lebo v tom spočíva pokoj a
radosť v našom vnútri.
V r. 1977 sme sa pod vedením brata kazateľa Jecha z
Prešova začali schádzať spolu s ďalšími rodinami a
jednotlivcami z Cirkvi bratskej, žijúcimi v Košiciach. V rokoch
1984 - 88 sme spolu strávili 4 pekné roky výstavby modlitebne,
ktoré boli za socialistických čias navyše aj trochu dobrodružné
:), hlavne pre naše deti. Bol to tiež čas, kedy sme mohli
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zakúšať veľkosť nášho živého Boha a byť povzbudzovaní k viere
a vo viere.
Následná duchovná stavba sa ukázala náročnejšia ako
stavba budovy. K tomu prišla zmena režimu a s tým aj nutnosť
nanovo sa učiť rozoznávať zo všetkých tých mnohých ponúk
(bežných aj duchovných) tie, ktoré sa páčia Pánu Bohu.
Tak sme si povedali, že budeme žiť tak ako doteraz, s
pohľadom na Pána Ježiša.
Je to len Jeho milosť, že Mu môžeme veriť a patriť a že nás,
napriek našim zlyhaniam, stále vedie životom.
V mnohých situáciách nám pomáhali tiež slová
kresťanských piesní. Jedna z nich znie:
„S Ježíšem po boku jdu cestou svou,
s Ježíšem projdu každou soutěskou.
Spolu s Ním den za dnem zář má domovskou,
vzhůru cestou královskou.“
Toto sme my (:

Havrilovci
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Konferencia o prioritách CB na Slovensku
Pohľad brata Ivana
V sobotu 22.11. sme sa spolu s Ervínom Mittelmannom
zúčastnili za náš zbor na konferencii o prioritách CB. Brat
kazateľ, ktorý bol pôvodne tiež prihlásený, na poslednú chvíľu
musel účasť zrušiť kvôli úrazu manželky.
Potreba takéhoto fóra postupne kryštalizovala na
posledných výročných konferenciách CB, kde sa z viacerých
strán ozývali hlasy o potrebe určenia priorít, a veľa sa o nich
diskutovalo. Vyvrcholilo to vlani neschválením návrhu priorít
predloženého finančným odborom Rady. Stretnutie v Liptovskom Mikuláši síce nebolo konferenciou v zmysle nášho
cirkevného poriadku, nemalo žiadnu rozhodovaciu právomoc,
ale formát aj zloženie delegátov boli veľmi podobné. Bolo cítiť,
že téma je pre všetky zbory dôležitá.
Po viacerých dosť horúcich diskusiách v posledných rokoch
bolo na začiatku stretnutia cítiť určité napätie, či sa situácia
nebude opakovať alebo či sa to celé nezvrhne na súboj
protichodných smerovaní. Postupne však napätie opadávalo
a stále viac sa ukazovala prekvapivá skutočnosť, že napriek
veľmi rôznym slovníkom je jadro nakoniec takmer totožné:
uvedomenie si, že CB je v kríze, že stráca postupne svoj
prebudenecký charakter a treba s tým niečo robiť. Že cirkev,
ktorá nerobí misiu je chorá. Že treba opustiť svoje pohodlie
a dať sa vyslať do práce. Že nám treba robiť pokánie z vecí a
hodnôt, ktoré sme mali niekedy za samozrejmé a ktoré sme
opustili. A že zodpovedných za prácu vo všetkých zboroch
trápia v podstate tie isté problémy.
Teoreticky každý vie, že o tých istých veciach sa dá hovoriť
veľmi rôznymi slovami. Ale praktické prežitie tejto skutočnosti
v takejto situácii je veľmi osviežujúce: dáva totiž nádej, že je to
naozaj Duch Svätý, ktorý nás zjednocuje a zároveň vyzýva
k činom. Že Pán Boh nás ešte stále nezavrhol, lebo hlasno
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hovorí ku nám všetkým a chce nás prebudiť. Viem, že som
nebol sám, kto to takto spoznal a prežil.
I.Ž.

Pohľad brata Ervína
V sobotu 22.11.2014 sme sa spolu s ďalším delegátom
zboru, Ivanom Žežulom, zúčastnili konferencie CB v Liptovskom
Mikuláši. Jej unikátnosť mala dve podoby. Prvá bola, že nemala
charakter cirkevno-právny. Uznesenia tejto veľkej porady
musia prejsť schvaľovacím procesom celocirkevnej konferencie.
Druhý unikát bol v jej diskusnom charaktere. V podstate sa len
diskutovalo o prioritách Cirkvi bratskej. To bol jej hlavný
zámer. Mnohí považovali túto diskusnú konferenciu za
revolučnú a to hneď z dvoch dôvodov. Najprv preto, lebo téma
„budúcnosti“ CB nevznikla z rozhodnutia iba z jednej zložky
štruktúr cirkvi (napr. od RCB). Diskutovali delegáti zborov
medzi sebou a s RCB. Diskusia v tomto formáte je aj v rámci
takej malej denominácie, ako je CB, vzácna. Druhá jej
„revolučnosť“ bola v tom, že na mnohých frontoch ukázala, že
CB je omnoho viac jednotná cirkev, ako sa navonok členom
môže zdať. Z každej diskusnej skupiny zneli presvedčenia o
tom, že zbory CB pracujú s tým istým Evanjeliom a že zborom
ide o ten istý cieľ. Toto bolo naozaj cítiť. A čo postupy,
stratégie, priority? V tom úplná jednota síce nevznikla, ale
práve vďaka diskusiám sme sa aj v tomto veľmi priblížili.
Konferencia prebiehala v dvoch fázach po troch skupinách.
Dopoludnia boli iné tri skupiny ako popoludní. Dopoludnia sme
boli podelení tak, aby v každej skupine bol jeden delegát
z každého zboru. Tam sa diskutovalo a vznikali podnety.
Napríklad v našej „modrej“ skupine zneli tieto veci: zbory a
cirkev tvoria subkultúru; v zboroch prebieha kríza identity;
duchovný rast pre mnohých znamená duchovne „tučnieť“, čo
má za následok stagnáciu duchovného rastu a duchovného
požehnania; potrebujeme sa viac zamerať na osobný vzťah s
Ježišom; potrebujeme byť viac zrozumiteľní a preto tráviť viac
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času s neveriacimi ľuďmi; zakladanie zborov je výsledok
duchovnej obnovy a nie samostatná priorita.
Popoludní sme sa rozdelili do iných troch skupín:
Revitalizácia zborov, Zakladanie zborov, Iné priority. Z každej
skupiny vzišli dôležité podnety. Ja som sa zaradil do skupiny
druhej. V našej skupine sme riešili rozdiely medzi
„charitatívnou“ činnosťou a „zvestovateľským“ poslaním cirkvi;
to, že nové zbory nevzniknú bez cieľavedomého impulzu iba
tým, že zbor je „zrelý“; potrebujeme praktický tréning pre ľudí,
ktorí uvažujú o zakladaní zborov; najlepší tréning je praktická
stáž v novom funkčnom zbore.
Po oboch skupinových kolách nasledovala plenárna
diskusia. Vôbec celá konferencia bola veľmi náročná na
vzájomné počúvanie sa a premýšľanie.
Nakoniec sme však dospeli k určitým záverečným prioritám. Tu
si je potrebné uvedomiť nielen jej „vyhlásenie“, ale celý proces,
ktorý k tomu viedol. Nakoniec o tom cirkev bude ešte
mnohokrát diskutovať...
1) Kultúrne relevantné kázanie Evanjelia. To v sebe
zahrňuje byť v úzkom kontakte s kultúrami, v ktorých
zbor pôsobí.
2) Potreba aktívnej duchovnej a praktickej revitalizácie.
3) Rozširovanie cirkvi na nové miesta (miesta, kde ešte
aktívne nepôsobí evanjeliová komunita). To môže
znamenať nové misijné projekty alebo zakladanie nových
zborov.
Ervín Mittelmann
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Utekaj opačným smerom (Balada Vianoc)
Oľga Szélesová

Už opäť melódie Vianoc znejú.
Z letákov ponuky srdcia nám hrejú.
Girlandy svetiel oslepujú nás.
Opäť zavítal ten vianočný čas.
Reklamy volajú: Kúp lacnú hus!
Video, vežu či MP3 skús!
Utekáš, kde majú výhodné ceny,
kačice, olivy - šepkajú ženy.
Či toto je tvojím jediným cieľom?
Utekaj, prosím, opačným smerom!
Nákupy, darčeky, nákupy...
Upraceš... nestíhaš už ruky...
Keď už zvon hlaholí, si plný viny,
všetko si nestihol, stihli to iní.
Preňho - pre Ježiša - nemáš dosť času
podľahol si sveta pochybnému hlasu.
Tak končí, kto ide svetským za cieľom,
kto nechce utekať opačným smerom.
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Staršovstvo informuje:
.


Zborový účet u Slovenskej sporiteľne bol zmenený na typ
„Farnosť“, čo predstavuje úsporu cca 7€ mesačne. Číslo
účtu ostáva nezmenené.



Staršovstvo sa rozhodlo zmeniť dodávateľa plynu z SPP
na RWE, čo by malo priniesť úsporu cca 140€ ročne.



Na návrh br. E. Mittelmanna staršovstvo nominovalo br.
M. Bielika ako zástupcu staršovstva do správnej rady
vznikajúcej neziskovej organizácie Mozaika Košice.



Bola ukončená výmena lavíc v modlitebni za nové stoličky. Staré lavice odkúpil br. J. Lesondak pre potreby Art
centra.



Konferencie o smerovaní CB 22.11. v Liptovskom Mikuláši sa za náš zbor zúčastnili br. E. Mittelmann a I. Žežula.

----------------------------------------------------------------------------------------Oprava Zborových listov č.11/2014 - v článku Reformácia na Slovensku bol uvedený
chybný dátum bitky pri Moháči 1514. Správne je 1526.

10

Zborové listy 12 / 2014

Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Modlitebné stretnutia: v nedeľu o 9:30 v zborovej miestnosti
Biblické hodiny: v stredu o 18:00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: každú nedeľu v priebehu hlavného zhromaždenia

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
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
našich chorých
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Program na mesiac december 2014
7.12.

Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast

10.12. St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
14.12. Ne
16:00 Dorast
17.12. St

18:00 Biblická hodina (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Detská slávnosť
21.12. Ne
16:00 Dorast
24.12. St
25.12. Št

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)

28.12. Ne

10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
16:00 Dorast

31.12. St
1.1.

Št

4.1.

Ne

18:00 Silvestrovské stretnutie (svedectvá)
10:00 Novoročné zhromaždenie (kaz. Rastislav
Betina)
10:00 Zhromaždenie (kaz. Rastislav Betina)
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 28.12.2014.
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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