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Slovo na tento mesiac
Teda tí čo sú
s veriacim Abrahámom.

z viery,

dostávajú

požehnanie
G 3,9

Po mesiacoch prázdnin a dovoleniek a začína nové pracovné obdobie na duchovnom poli aj v našom zbore. Je mojou
túţbou a iste aj nás všetkých, aby vynaloţené úsilie a námaha
nevyšli nazmar. Pocit márnej práce je veľmi skľučujúci
a paralyzujúci. Máme s tým svoje skúsenosti.. Isté je, ţe ich nemoţno všetky hneď rovnako posudzovať, lebo je veľmi dôleţitá
dobrá duchovná analýza. Upozornime sa však principiálne na
svetlo plynúce z Boţieho slova. Uvedomujem si, ţe to dobré, čo
prináša ţivot, čo ho rozvíja a pôsobí ovocie je závislé od Boţieho
poţehnania. To nám dosvedčujú mnohé svedectvá v Písme. Áno,
túţime po ňom, ţeláme si ho. Čo však si pod tým uvedomujeme,
aký to ma obsah, ako a kde pôsobí? Je to úspech a zdar našim
záujmom,
predstavám,
plánom
našej
sebarealizácii
a sebauspokojeniu našich potrieb? Veľmi ma oslovilo vyjadrenie
od M. Prudkého pri pojednávaní o praotcovi Jákobovi zápasiacom
o Boţie poţehnanie. „Poţehnanie - tak ako o ňom je reč v Bibliije vţdy súčasne poslaním. Nikdy nejde o to, aby si poţehnaný
mohol len sebecky uţívať mimoriadnu Boţiu priazeň bez toho, aby
ho to čokoľvek stálo, bez toho, aby ho to k čomukoľvek zaviazalo.
Poţehnaný je v Biblii taký človek, pri ktorom Boh zápasí o úspech
svojho diela v tomto svete - a to je veľmi ťaţké bremeno“. Myslím, ţe práve o to ide, aby aj pri nás bolo zjavné pôsobenie Ducha Svätého, ktoré je obsahom Boţieho poţehnania v Kristovi. To
však je uskutočniteľné len na ceste viery, čo vo svetle Písma
znamená pohyb, podriadenie smerom k Boţiemu volaniu
v Kristovi. Modlím sa za to, aby sme ţili a pracovali vierou
v Krista a jeho slovo. Máme mnohé dôvody ďakovať za dary nezaslúţenej milosti, medzi ktoré je treba započítať aj dotáciu
z mesta ako aj pozemok na Bardejovskej ulici. Otvárajme sa takému ţivotu viery, v ktorom sa presadzuje Boţí plán s nami, aby
sme boli rýdze Boţie deti nezarmucujúce Ducha Svätého na sluţbu evanjelia blíţnym.
Váš brat kazateľ
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Chrobák v hlave
„Ak sa nedáš zamestnať Pánom, zamestná ťa satan.“
z BR 1932 - 1936

Zo života zboru
AWANA 2007
V júli tohto roku, ako isto mnohí viete, sa po prvýkrát v Košiciach
konali letné Awana kluby. Od pondelka do piatku v druhý júlový týţdeň
sme spolu so skupinou mladých Američanov, s manţelmi Jurčovcami
z Michaloviec a s ťahanovskými deťmi trávili doobedia na ihrisku ZŠ Belehradskej. Program pripravoval americký tím a o organizačnú časť sa
starali Slováci.
Prvý deň ráno sme prišli do Ťahanoviec a ... detí nikde! Tak sme
sa vybrali na „prechádzku“ po sídlisku, či nejaké nestretneme. A predsa!
Vidíme mamičku s deťmi – dievčatko (Petra) s trocha starším bratom
Andrejom. Hneď sme ich oslovili, vysvetlili sme, o čo ide a mamka ich
ochotne pustila. Ţe vraj sa aspoň nebudú doma nudiť! Petra hneď aj
utekala na ihrisko, no jej brat – toho musela mamka najprv donútiť. Nakoniec sa mu tam zapáčilo a prišiel aj v ďalšie dni.
Ešte stále bolo detí málo. Nafúkali sme teda balóny, ovešali nimi
Sama a išli znova na „prechádzku“. To ich upútalo a postupne pribúdali
ďalšie a ďalšie. Kaţdý deň sa zišlo okolo 25-35 detí. Niektorým sa to
nepáčilo a uţ sa neukázali. Iní prichádzali pravidelne, ďalší zasa chceli,

Deti sa hlásia, aby ukázali, ţe sa naučili veršík z Biblie
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ale mali problémy kvôli rodičom. Príkladom toho bol aj jeden chlapec,
ktorý prišiel prvý deň. Vtedy dostal náramok a zobral si ho domov. Tam
porozprával o klube a na druhý deň prišiel zasa. Potom sa objavil aj jeho
veľmi nahnevaný otec, strhol chlapcovi náramok a zobral syna domov.
Zakázal mu do klubu chodiť. No na ďalší deň šiel otec do práce a chlapec
ostal s mamkou doma. Vypýtal sa, či by nemohol ísť do klubu. Pustila ho.
Chodil medzi nás kaţdý deň. Aj keď nezhoda rodičov nie je správna, veríme, ţe chlapcova nová skúsenosť môţe ovplyvniť ich ţivoty.
Bolo vidno, ako veľmi si deti
obľúbili tieto aktivity. Nebolo to len
kvôli športom – futbalu a volejbalu,
ktoré sa tam trénovali, ale mohli počuť
Boţie Slovo. Ani jazyková bariéra medzi Američanmi a deťmi vôbec nebola
problémom. Učili sa veršíky, počúvali
príbehy. Trávili sme s nimi veľmi pekné
chvíle. Mohli sme sa spolu veľa rozprávať a svedčiť im o Pánu Jeţišovi Kristovi. To malo v konečnom dôsledku aj
svoje ovocie. Keď deti na konci dostali
od brata Kaleju gedeónsky Nový zákon, „pristihli“ sme niektoré, ako si ju sami pre seba čítajú.
Mali sme moţnosť stretnúť sa aj s niektorými rodičmi detí. Tieţ sa
prišli pozrieť, kam tie ich deti vlastne chodia a čo je to za akcia. Jeden
otec nám dokonca pri záverečnom volejbalovom zápase robil rozhodcu.
Ani dospelí pri počúvaní biblického príbehu nezatajili svoju zvedavosť,
ako vlastne skončí a počúvali so záujmom.
V piatok bolo deťom ľúto, ţe sa klub končil. Chceli by, aby to
všetko pokračovalo aj cez školský rok. Takţe je tu pred nami veľký modlitebný zápas za tieto deti, aby to, čo bolo do nich zasiate, mohlo vzklíčiť
a rásť naďalej. Tu je veľmi potrebná Boţia ruka, Jeho vedenie a naša
ochota pustiť sa do budovania Boţieho diela tam, kde sú pre neho otvorené srdcia.
Jana Kutlíková
Ak sa medzi vami nájde niekto, komu dal Pán Boh na srdce tieto
deti a bol by ochotný túto prácu robiť, tak sa, prosíme, ohláste u brata
kazateľa.
__________________________________________________________
Názov AWANA pochádza z Biblie z verša:
„Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému
sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, jako sa patrí.“
2. list Timotejovi 2:15
V angličtine: Approved Workmen Are Not Ashamed. (prebraté z www.awana.sk)
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Aby nebolo obrátenie bez znovuzrodenia!
Počúvame pojmy, ktoré pouţíva naše okolie? Aj im biblicky
rozumieme? Uvedomili sme si, ako málo ľudí povie, ţe sú znovuzrodení?
Skôr sa prikláňajú k pouţívaniu obrátenia - a nečudo. Kým
znovuzrodenie je akt Boţej zvrchovanosti pri nás, nemáme naň
takpovediac dosah, nemôţeme ním manipulovať, naplánovať si ho...
obrátenie je apel na náš postoj resp. postoje. Osobne som sa nikdy
nikoho neopýtal, či je obrátený, ale či je znovuzrodený. Pán Jeţiš hovorí,
ak sa nenarodíme znova, ani neuzrieme Boţie kráľovstvo. A hoci aj
obrátenie má svoju frekvenciu, dokonca oveľa väčšiu ako znovuzrodenie,
je treba si uvedomiť priority a aj poradie ohľadom týchto pojmov.
Vysvetlenie, prečo nepouţívame znovuzrodenie, je aj v tom, ţe sa
povaţujeme akýmisi veriacimi hádam uţ od narodenia, preto tá výzva
znovuzrodiť sa je asi pre niekoho iného. Reč Písma je však jasná a iná.
Za všetky početné miesta vyberiem iba jedno. Z Antiochie: „A ruka
Pánova bola s nimi, takže veľa z nich uverilo a obrátilo sa k Pánovi“. (Sk
11,21) Ak chcete správne porozumieť, potom by sme mohli zmeniť:
mnohí preţili znovuzrodenie a následne zmenili spôsob ţivota. Ten
nasmerovali, obrátili k Pánovi, aby poznali jeho vôľu a plnili ju. Ešte
zreteľnejšie obrátenie vyznieva z 1. listu apoštola Pavla Tesaloničanom,
ktorí sa po uverení – znovuzrodení „obrátili od modiel k Bohu“. (1Te 1,
9) Podstata obrátenia je v odvrátení sa od konania zla, ale aj od
doterajšieho neplodného ţivota bez Jeţiša Krista. Na druhej strane
znamená obrat k Bohu.
Znovuzrodenie je jednorazový akt Boţej zvrchovanej milosti, ale aj
moci, lebo ním nás Boh „Duchom Svätým zapečatil“ (Ef 1, 13) raz a
navţdy. Obrátenie znamená proces. Zakaţdým, keď Boh odhalil v mojom
ţivote nesprávny smer alebo zotrvávanie v nejakom hriechu, musel som
preţiť pokánie a následné obrátenie: odvrátenie sa od toho, čo mi bolo
zjavené ako nevhodné, zlé a hriešne, a zvolenie si toho, čo je v súlade s
Boţou vôľou. Ak teda o niekom povieš, ţe je obrátený, potom sa v
niečom radikálne rozišiel s hriechom v jeho ţivote.
A poradie? V poslednom čase viac ako inokedy v našom
spoločenstve zaznievala pravda Boţieho slova, ţe nemôţe byť pravé
obrátenie a odvrátenie od zlých spôsobov bez znovuzrodenia. A tak je to
správne. Naše obracania bez aktu prerodu sú len prišívaním záplaty na
staré rúcho. Kto je však znovuzrodený, ten dostal odev Kristovej
spravodlivosti a nechce, aby v jeho ţivote kraľoval hriech, ale svätosť a
posvätenie.
Miroslav Bielik
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Chrobák v hlave
„Nenájde inde duša zdravie, len v Kristovi.“
z BR 1932 - 1936

Väzby
Na poslednej ceste cestou cintorína je vezená truhla. Pred ňou kráča kňaz a zriadenec pohrebnej sluţby. Za ňou jeden človek. Neskôr sa
dozvedám, ţe zomrel mladý človek, ktorý nemal nikoho. Nikoho?
S nikým neţil? Nikomu nechýba? Ţiadne väzby? Táto udalosť sa stala
dávnejšie. No moţno sa opakovala a opakuje, len nie je moţné všetko
zaregistrovať.
Dni ţivota preţívame v určitých väzbách –zväzkov. To je prirodzené. Popísaná udalosť nie je prirodzená. Prečo? Prečo nastane čas
i priestor, ţe sa všetko pretrhá, zostane osamelosť a chlad? Premýšľam
nad tým a chcem sa opäť takto priblíţiť po dlhšej odmlke k čitateľovi.
Mám istý vzťah k fyzike a tak spomenul som si na jav iónovej väzby v stavbe hmoty. Vzniká tak, ţe jeden atóm prijíma od druhého atómu elektróny. Aké? No predsa voľné .Obiehajú okolo svojho jadra v tzv.
hladinách – dráhach. Čím sú bliţšie k jadru, tým sú ich väzby silnejšie.
Tie elektróny, ktoré obiehajú vo vonkajších dráhach, väzby slabnú
a ľahko sa dostávajú do priestoru voľnosti – pôsobenia iných síl. Iónová
väzba.
Aj takým spôsobom si môţeme priblíţiť a pomôcť pochopiť zákonitosti, ktoré platia nielen vo fyzike. Pán Jeţiš Kristus si povoláva k sebe
svojich. Stavia sa do ich stredu. Toľko príkladov o tom, ţe zákon väzby
tu platí tieţ .Jadro – stred, kde On je prítomný, kde prúdi Duch vzájomnosti. Tu v týchto hladinách sa smie naplňovať význam slov, ktoré vyslovil apoštol Pavol .....vrúci duchom Pánovi slúţiaci. (R 12, 11) Nie v iných
voľných hladinách. Táto zákonitosť platí ako v rodine tak aj v zborovom
spoločenstve. Opak je vţdy veľmi, veľmi otázny a neistý. Slabé väzby
majú za následok ocitnutia sa niekde v neutrálnom pásme – priestore.
A voľnosť, tá voľnosť a nezáväznosť je však aj lákavá či príťaţlivá. Vidí sa
ako dobré riešenie. Čo je však pre nás dobré? Stvoriteľ to dal do stavby
hmoty. Spasiteľ to obsiahol vo svojom spasiteľnom diele, lebo vedel, ţe
voľnosť takého druhu je pre nás nebezpečná.
Nuţ, kde sa nachádzaš, milý čitateľ? V ktorej hladine si osadený ?
V akej väzbe si k svojmu Stvoriteľovi a Spasiteľovi? Ním sme opäť volaní
na miesto a do priestoru pevných väzieb. Ním sme opäť presviedčaní, ţe
práve toto je naše dobro. „Len v tvojom zajatí, môj Pane, voľný som ...
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a slobodu mi dá len pevnosť Tvojich pút“ - tak vyznáva autor v jednej
piesni. To preto, aby sa nestalo, ţe by si na hociktorej ceste zostal bez
takýchto väzieb. Aby sa nestalo, ţe by nikto nešiel pred tebou, za tebou,
po tvojej pravej či ľavej ruke.
Ľudovít Straka

Chrobák v hlave
„Obţivenie v nás sa nedá obmedziť iba na vlastné srdce. Oheň sa
rýchlo šíri. Od srdca k srdcu, od domu k domu a od zboru ku zboru“.
z BR 1934

Zo života zboru
Anglický tábor 2007
V posledných rokoch sme niekoľkokrát mali v úmysle usporiadať
anglický tábor, ale vţdy to nejako nevyšlo. Tohto roku sme si povedali,
ţe to skúsime spoločne s hermanovskou mládeţou, keďţe oni mali americký team, ktorý niekoľko rokov spoľahlivo fungoval. Navyše ţiadne
problémy

s ubytovaním,

keďţe

všetko

sa

odohrávalo

priamo

v hermanovskej modlitebni. Tak sme Hermanovčanov oslovili, získali ich
súhlas a všetko sa zdalo bezproblémové.
Problémy samozrejme prišli. Najprv vyšlo najavo, ţe sme sa poriadne nedohodli na kapacite tábora. Prakticky to znamenalo, ţe domáci
rátali tak zhruba s piatimi Košičanmi. Lenţe my sme chceli popozývať o
dosť viac ľudí! Ale kde ich ubytovať? Riešenie nás udrţiavalo v napätí do
posledných dní pred táborom – napokon sa predsa len podarilo (vďaka
obetavým brigádnikom) dokončiť aspoň 2 drevené chatky v plánovanom
mládeţníckom areáli, čo znamenalo 16 ľudí navyše.
Potom prišla horšia správa: americký team nemôţe prísť! To bolo
asi dva mesiace pred plánovaným začiatkom. Bez lektorov sa to samo

Zborové listy 9 / 2007

7

zrejme robiť nedá. Vyslali sme zúfalé signály SOS, či by sa predsa len
niekde v Amerike nenašiel nejaký iný team ochotný zaskočiť. Šesť týţdňov pred začiatkom sa našiel ochotný zbor. Do riskantného podniku sa
prihlásili, ako neskôr povedal pastor Joe, tí najmenej pravdepodobní
ľudia, ktorí nikdy nič podobné nerobili. Mali cca mesiac, aby zohnali peniaze a pripravili seba i program – to obvykle trvá najmenej pol roka. Ale
Pán Boh dal jasne najavo, ţe ten tábor chce; peňazí zohnali ešte viac,
neţ plánovali. Museli tieţ ţiadať o pasy, ktoré väčšina z nich nemala. Ich
vydanie dnes trvá v USA kvôli sprísneným procedúram a bezpečnostným
prvkom okolo dvoch mesiacov, ale tieţ aj pol roka. Oni ich všetci dostali
do 8 dní! Nepoznajú nikoho, kto by ich dostal len pribliţne tak rýchlo.
Takţe sme zaţili 7 dní výučby, hier i svedectiev, v spoločnosti ľudí s naozaj otvoreným srdcom. Opísať sa to veľmi nedá, treba zaţiť (to je
zároveň reklama na budúci ročník ;-) Nebolo to bez problémov, ale Boţie
poţehnanie bolo jasne viditeľné. Výsledkom bolo i niekoľko rozhodnutí
nasledovať Pána Jeţiša. Vďaka Bohu za to!
Ivan Žežula

...a toľko nás bolo!
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Malý test pre budúcich rodičov
Ak poviem:
I.

Amos – pomyslím si na .................................

II. Amadeus - ..................................................
III. Adolf - ........................................................
IV. Ján - ..........................................................
V. Janko - ...................................................
VI. Bohuslav, Bohumil, Bohuš – hádam na Boha?
Je naozajstným predznamenaním menom od rodičov duchovná
orientácia a charakter človeka? Alebo by malo platiť z Desatora – nespomínaj meno Boţie nadarmo!? Lebo ktovie ako bude robiť česť či hanbu
svojmu menu jeho nositeľ... Z uvedených mien je preukázané, ţe sú
mená neprideľované – lebo boli vyhradené výnimočným ľuďom a stali sa
ich fiktívnym vlastníctvom, i neprideľované z dôvodu opačného – odmietnutia judášovskej pripomienky pre budúcnosť.
Tisícročie kresťanskej histórie vyprodukovalo dostatok mien, preloţených do všetkých európskych jazykov, ktoré garantujú ich nositeľom
pokračovanie kresťanskej tradície i národnej príslušnosti. Ale ak chceme
mať nezameniteľného Janka, prezieraví rodičia Komenského dali synovi
dve mená, čo je dodnes prípustné. Veď čo je smiešnejšie, ako keď dospelý Marian zaţiada – volajte ma „Mário“ a Mária – „volajte ma Ria“
v snahe byť výnimočný?
V sekulárnych rodinách sa začali objavovať krstné mená exotické
a výnimočné. V rodinách evanjelikálnych v zhode so starozákonnou tradíciou obetovania prvorodených Hospodinovi, sa oprašuje prideľovanie
mien v zmysle „nomen - omen“ (meno je predznamením charakteru
človeka) zo starozákonného registra, známeho len znalcom.
Menami z inej jazykovej etnickej i duchovnej predkresťanskej
kultúry deklarujú rodičia svoju povinnosť i výnimočnosť zasľúbenia svoj-
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ho potomka Bohu svojej viery v starozákonnom šate. Ale medzi nami
bratmi vo viere – z koľkých Dankov vyrástli hrdinovia typu biblického
Daniela, ktorým by také slávne meno nebolo len nedosiahnuteľnou métou ctiţiadostivých rodičov? Ak sme uţ v Starom zákone – o čo je slávnejšie, ak sám Všemohúci prisúdil podľa zásluh Abramovi meno Abrahám
a Jákobovi meno Izrael! Je to podivuhodné, ţe si tak vznešené meno
trúfli dať synovi chudobní farmári Lincolnovci a ich Abrahám váhu toho
mena uniesol, ba urobil mu i česť. No boli i veriaci rodičia Kantovci, ktorí
synovi zverili meno Immanuel. Ich syn sa preslávil ako filozof, ale v jeho
„Svete ideí“ pre Boha – tvorcu všetkého neostalo veľa miesta.
Z toho všetkého súdim, ţe prinášať nášmu Bohu ţivú obeť môţeme len svojimi príkladnými ţivotmi a len v obmedzenej miere vhodnými menami našich detí predznamenať ich zasľúbenie Bohu.
Vdova Monika z predurčenia syna, ktorý dostal (zrejme od otca)
do vienka vznešené patricijské meno rímskeho občana AUGUSTÍN na
dráhu profesionálneho krasorečníka, zvrátila modlitbami nasmerovanie
úspešného leva salónov na dráhu pokorného vyznávača Evanjelia Jeţiša
Krista. Dala tak svetu osobnosť, ktorá predznamenala zakorenenie kresťanstva z gréckej aj do latinskej kultúry. Osobnosť, ktorá preţiarila nielen
celý

stredovek,

ale

má

význam

aj

pre

formovanie

svetonázoru

v súčasnosti.
Dovoľte mi záverom parafrázovať slová Jeţiša Krista:
„Čo je ľahšie povedať – Odpúšťajú sa ti všetky hriechy (aj dedičné), alebo povedať vstaň a choď?“ Rodič musí k tomu citátu dopovedať aj to, ţe
kam by malo jeho dieťa ísť. Nielen dopovedať, ale aj názorne svojím ţivotom ukázať.
Váţme pre toto, rodičia i prarodičia, k čomu všetkému nás vybrané meno pre dieťa celoţivotne zaväzuje.
Milan Motýľ
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Aj keby nemal vôle vyznávať sa ti, Pane, čo by ti mohlo byť skrytého vo mne, keď pred tvojimi očami leţí otvorená priepasť ľudského
svedomia? Teba by som skryl pred sebou, a nie seba pred tebou.
Augustín: Vyznania

Ako poznáme Písmo?
Vyskúšajte si svoju znalosť Písma
1. Kleofáš bol:
a) sudca v Izraeli,
b) jeden z muţov na ceste do Emauz,
c) prorok za čias Samuela
2. Lotor, ktorý uveril v Pána Jeţiša, visel:
a) po pravej strane kríţa,
b) ľavej,
c) strana nie je určená
3. Pri poslednej večeri mali učeníci spolu:
a) 5 mečov,
b) 2 meče,
c) ani jeden meč
4. Majiteľ domu, v ktorom mali učeníci pripraviť baránka, mal zvláštnosť,
podľa ktorej ho mali učeníci poznať:
a)krčah s vodou,
b) oslicu,
c palmovú ratolesť
5. Betánia bola blízko:
a) Hebronu,
b) Olivovej hory,
c) Betlehema
6. Kto vie dobre činiť, a nečiní, čítame:
a) v 1Pt,
b) u Jakuba,
c) v Zjavení
7. Aký to bol strom, na ktorý vyšiel Zacheus, aby videl Pána Jeţiša?
a) oliva,
b) figovník,
c) céder
8. Akvila je meno:
a) veriacej ţeny zo Sýrie,
b) Ţida rodom z Pontu,
c) predstaveného synagógy v Korinte
9. Litostrón znamená:
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a) kamennú dlaţbu, kde bol súdený Pán Jeţiš,
b) hudobný nástroj, na ktorom hral kráľ Dávid,
c) nápev ţalmu
10. Malchus bol:
a) muţ vlastniaci loď, na ktorej sa plavil Pavol,
b) muţ, ktorému odťal Peter ucho,
c) muţ, ktorý bol postihnutý a leţal pri rybníku Siloe
11. Pán Jeţiš nasýtil 4000 muţov okrem ţien a detí z:
a) 5 chlebov a 2 rybičiek,
b) 12 chlebov a 5 rybičiek,
c) zo 7 chlebov a niekoľko rybičiek
12. Korunu ţivota sľúbil Pán ako odmenu za:
a) trpezlivosť,
b) poslušnosť,
c) vernosť
13. Koľko ľudí bolo zachránených v korábe?
a) 6,
b) 7,
c) 8
14. Čo je prirovnané k rakovine?
a) hnev človeka,
b) slovo ľudí, ktorí zablúdili od pravdy,
c) malomocenstvo
15. Pavol poznal Petra od svojho obrátenia:
a) ihneď na ceste z Damasku,
b) po 3 rokoch,
c) na 1.misijnej ceste
16. Funt nardovej masti sa mohol predať za:
a) 30 strieborných,
b) 300 denárov,
c) 3000 grošov
Zakrúţkujte správne odpovede a vhoďte so svojím menom do schránky
na chodbe do nedele 23.septembra. Meno výhercu uverejníme v najbliţšom čísle a odmeníme ho kniţnou odmenou.
Miroslav Bielik

Chrobák v hlave
„Kresťania veľmi často zaţili, ţe k nim Boh prehovoril priamo cez
slovo – niekedy aj 20 – krát čítané a tu zrazu jediná veta je odpoveďou
na otázku a má význam, aký by ich nikdy ani nenapadol. Ale na to musím čítať Jeho Slovo.“
z časopisu ETHOS, 1 a 2, 2007
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O psíkovi Bobovi
Spomenula som si, milé deti, na príhodu mojej spolužiačky Katky. Rozprávala nám
o nej na stretnutí našej triedy po niekoľkých rokoch od ukončenia školy.
Vtedy už skoro všetci spolužiaci mali rodinu a detičky, ale Katka bola ešte slobodná. Nemala sa o koho starať, tak sa dala na poľovníctvo. Kúpila si guľovnicu a malého
psíka – foxteriéra Boba. Foxteriéry sú veľmi vrtkí a hraví psíci. Katka sa o Boba dobre
starala, lebo bol veľmi milý.
Poľovnícky pes sa musí veľa naučiť a potom skladá spolu s majiteľkou skúšky.
A tak prišiel deň skúšok pre Katku aj pre Boba. Bobo sa všetkému veľmi tešil, štekal, skákal a vrtel nielen chvostíkom, ale celým telom. Ukázal, čo všetko sa naučil a ako vie dobre
aj aportovať. Všetko išlo veľmi dobre, až kým neprišla skúška durenia z nory. Bobo sa
s elánom rozbehol, chcel sa vrtko vopchať do diery v zemi – a nič! Vrtel sa, štekal, hrabal,
ale vôbec mu to nepomohlo. Do nory sa nezmestil – bol pritučný. Všetci ľudia stojaci naokolo sa začali smiať. Bobo bol zmätený, nechápal, čo sa to deje. Opakovane behal od
Katky k nore a išiel sa uštekať.
Katka sa začala tváriť, že Bobo k nej nepatrí, že je to nejaký cudzí psík. Veľmi
sa hanbila, že urobila takú chybu a Boba priveľmi vykŕmila. Nešlo len o tú hanbu, ona tým
vlastne psíkovi ublížila. Ono psíci sú už takí. Keď vidia, že niekto čosi konzumuje, hneď
pribehnú a urobia smutné „psie oči“. Tvária sa, že sú stále veľmi, veľmi hladní a očami
žobrú o jedlo. Takému pohľadu je naozaj ťažko odolať. Veru, vychovať zvieratko môže
byť tiež ťažké.
Podstatná chyba však bola v niečom inom. Katka bola asi veľmi osamelá
a nevedela, čo robiť. A tak svoj čas, peniaze aj lásku investovala takýmto zvláštnym spôsobom. Keby sa však bola lepšie poobzerala okolo seba, zistila by, že môže byť aj veľmi
užitočná. Že môže pomáhať tým, čo potrebujú pomoc, opateru a láskavé povzbudenie.
V živote dostávame veľmi veľa darov a dobrých vecí od nášho nebeského Otca.
Lásku našich rodičov, dobré jedlo, pekné oblečenie, knihy, aj dobrých kamarátov. Ani sa
to všetko nedá vymenovať.
V Biblii je zapísané, ako hovorí Ježiš Kristus svojim učeníkom: „Ľahšie je ťave
prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva
Božieho“. (Mk 10, 25) Bohatý, ktorý sa nepodelí o svoje
bohatstvo, sa ním obalí, až bude veľký ako tá ťava.
Priveľký, aby sa zmestil do ucha ihly – aby mohol vojsť
cez úzku bránu nebeského kráľovstva. Aby sme raz aj
my mohli ňou prejsť, musíme sa vedieť o všetko, čo
dostaneme, podeliť. A to nielen o veci, ale aj o lásku,
radosť a veru niekedy aj o žiaľ, či o smútok, ako je to
v Biblii múdro napísané.
Budeme o tom rozprávať nabudúce.
Teta Kamila
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nácvik chvál: v nedeľu o 8.30 hod. v modlitebni (vedie J. Havrila)
Modlitebná chvíľa: v nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
Program pre deti je kaţdú nedeľu:
- dorast: od 9.30 do 10.00 hod.
- besiedka: od 10.25 do 11.00 hod.
Besiedka – nácvik spevu: v nedeľu od 11.00 do 11.20 hod.

Kto potrebuje sluţbu autom, nech sa obráti na brata kazateľa.
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty: kancelária zboru: 055/62 254 24; kaz. P. Halţa 0907 - 927590
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:

Za stretnutia v mesiaci september
Za konferenciu mládeţe v Michalovciach
Za konferenciu kazateľov s manţelkami celej CB
Za misiu doma i v zahraničí
Za starších bratov a sestry, za chorých, za rodiny s deťmi
Za plány na pozemku Bardejovská
14
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Staršovstvo informuje
Ses. Danica Klincková sa z rodinných dôvodov vzdala funkcie
šéfredaktorky ZL. Staršovstvo touto funkciou poverilo br. Milana Motýľa.
Staršovstvo podporilo čiastkou 3000 Sk letný program Awany
v Košiciach.
Bolo zakúpených 10 ks stoličiek z výpredaja v cene 3200 Sk
pre potreby zboru.
Br. kazateľ bude čerpať dovolenku od 21.8. do 7.9.
Zborový výlet by sa mal uskutočniť 22.9.
13.-16.9. sa na Šírave uskutoční Konferencia mládeţe CB. Prihlásiť sa treba do 5.9.
17.9.-19.9. sa br. kazateľ zúčastní na konferencii kazateľov
s manţelkami v ČR.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 27.8. 2007 - schránka na chodbe.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: br. kaz. Halţa, D. Klincková, M. Motýľ, Ľ. Straka, I. Ţeţula, B. Halţová.
Detská stránka: K. Motýľová, B. Havrilová, jazyková úprava: M. Bielik
Grafická úprava: J. Kutlíková
Web: http://www.cb.sk
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Program na mesiac september
2.
4.
5.
6.
7.

Ne
Ut
St
Št
Pi

9. 30 Modlitby /Straka Ľ./; 10. 00 Bohosluţba /M. Bielik/
18. 00 Mládeţ
18. 00 Biblická hodina /M. Havrila/

9.

Ne

9. 30 Modlitby /M. Jaško/; 10. 00 Bohosluţba /kaz. P.
Halţa/; Pamiatka na ukriţovanie a zmŕtvychvstanie Pána;
18. 00 Modlitby

11.
12.
13.
14.

Ut
St
Št
Pi

18. 00 Mládeţ
18. 00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/

16. Ne
18.
19.
20.
21.
22.

Ut
St
Št
Pi
So

23. Ne
26. St
27. Št
28. Pi
30. Ne

9. 30 Modlitby /F. Kaleja/; 10. 00 Bohosluţba /kaz. P.
Halţa/;
15. 30 Stretnutie rodín
18. 00 Mládeţ
18. 00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
17. 00 Dorast
Zborový výlet
9. 30 Modlitby /M. Havrila/; 10. 00 Bohosluţba /kaz. P.
Halţa/
18. 00 Michaľany Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
18. 00 Mládeţ
18. 00 Biblická hodina /kaz. P. Halţa/
17. 00 Dorast
9. 30 Modlitby /I. Ţeţula/; 10.00 Svedectvá zo ţivota viery
18. 00 Zborová schôdza
Zmena programu vyhradená.
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