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Slovo na tento mesiac
Poslúchajte na môj hlas a budem vaším Bohom a vy
budete mojím ľudom.
Jer 7,23

Začne čas dovoleniek a prázdnin. Čas keď sa môžeme venovať
rodine, deťom a myslieť na dozrievanie aj v osobnom živote. Veď čas
plynie aj kvôli tomu v našom živote, aby sme duchovne dozrievali pred
naším Pánom. Získavali múdrosť na riešenie mnohých životných situácií.
Úvodný verš nás vedie k zamysleniu sa, ako riešiť krízové situácie nielen vo vzájomných vzťahoch, ale vo všetkom. V spoločnosti prežívame krízu vo vzťahoch na mnohých úrovniach. Ako riešiť krízy, ktoré sa
nás osobne dotýkajú, alebo keď sme svedkami často veľmi komplikovaných a zamotaných medziľudských vzťahov. My ľudia reagujeme pod
vplyvom vlastnej povahy, skúseností, poznania, ale aj zranení, ktoré sme
prežili ako vážne previnenie druhých na sebe. Vtedy, keď sme v nejakých
problémoch a kríze vzájomných vzťahov, či už v manželstve, ale aj
v zbore, sme náklonní počúvať viac vlastné srdce a svedomie. Pracujú
v nás rôzne pudy a túžby po spravodlivosti, po uznaní... Hlas vnútra nemôžme vylúčiť, to sa ani nedá, ale ak zostaneme len pri tom, tak sa nám
ľahko stane, že sme na ceste ísť za vlastnými myšlienkami, a tak môžeme zablúdiť z Božích ciest a nebudeme počuť Boží hlas. Prorok Izaiáš
65:2 nás upozorňuje, keď hovorí: „Rozprestieral som svoje ruky celý deň
oproti spurnému ľudu, oproti tým, ktorí chodia cestou nie dobrou, za
svojimi myšlienkami“. Preto tým najdôležitejším je, aby sme mohli počutím Božieho hlasu získať svetlo. Je to Božia milosť, ak sa nám toho dostáva. Keď však toho nehľadáme, o to neprosíme, keď len počúvame
vlastné myšlienky srdca, tak ani nemôžeme dostať odpoveď. Božie dielo
je tam, kde Boží ľud bojuje vo viere o počutie Božieho slova, kde naozaj
vzniká to hlboké tajomstvo spoločenstva v Kristovi, Jeho Božská moc
a naša radosť, že patríme nášmu Bohu, ktorý nás vykúpil v Kristovi.
Nuž, bratia a sestry, stojme vo viere o to, aby sme počúvali na
Božie slovo. Nestačia len naše myšlienky, ale ako to vidí Pán. Blahoslavený ľud, ktorý počuje, čo hovorí Pán svojmu ľudu. Nech sa to stáva
životom nášho zboru.
Váš brat kazateľ
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O Božej láske
Náš každodenný život v dnešnom svete je plný starostí,
stresov a obáv o zajtrajšok. Ale taký bol asi aj v dobách minulých, len problémy boli iné, ba oveľa horšie. Dnes sa už nemusíme, ako v časoch vojen a epidémií, obávať o holý život. Sústreďujeme sa skôr na materiálne problémy. Všeobecne prijímané normy nášho civilizačného životného štýlu nás zaväzujú a zväzujú.
Dosiahnutý medicínsky a technický pokrok nás hýčka. Na akých
rozličných veciach sme vlastne závislí? Naša značná miera pohodlia sa obracia proti nám. Keď sme potom vystavení skúškam, reptáme. Cítime sa ukrivdení a sťažujeme sa na Božiu nespravodlivosť. Ale to tu tiež bolo už odjakživa.
„Veď vaša láska je ako ranný oblak,
ako rosa, ktorá sa zavčasu tratí.“ /Oz 6,4/
Božiu spravodlivosť posudzujeme mierou našich nesplnených túžob a nenaplnených želaní. Keď sa ale pozeráme späť na
svoju životnú púť, vidíme, že všetko malo svoj zmysel a vnímame
súvislosti. Zisťujeme, že aj zdanlivé krivdy nás vychovávali a utrpenie učilo. Schopnosti porozumieť, súcitiť a vnímať prítomnosť.
Toho, ktorý prichádza k nám v ťažkých chvíľach. Ktorý nás podopiera a nesie, keď už nevládzeme ďalej.
Keď sa nám dobre vodí, prichádzajú ale chvíle, kedy ľahko
zabúdame. Spoliehame sa na vlastnú silu a neuvedomujeme si,
že všetko, aj to najmenšie, je darované z Božej milosti. Aj toto sa
však neustále opakuje.
„...ja som ich brával za ruky,
ale nepoznali,
že ja som ich uzdravoval,
priťahoval som ich ľudskými putami
a povrazmi lásky.
Bol som im ako tí,
čo obľahčujú jarmo na ich lícach,
nakláňal som sa k nim
a kŕmil ich.“ /Oz 11,3-4/
Koľkým nevďakom a pýchou sú naplnené ľudské životy.
Ako často zlým zmýšľaním, vyvyšovaním sa, odsudzovaním a
iným zraňujeme Božiu lásku. Čo všetko vidí Boh v ľudských mys-
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liach a srdciach? Ale napriek všetkým ľudským pochybeniam a
nevďačnosti hovorí:
„Nenaplním svoj pálčivý hnev,
nezničím opäť Efraim.
Však som ja Boh, a nie človek,
Svätý uprostred teba,
a neprídem so zlosťou.“ /Oz 11,9/
Sme schopní pochopiť nesmiernosť nezmerateľnej Božej
lásky ? Sme jej vôbec hodní ? Je možné sa za ňu aspoň trochu
odvďačiť ? Čo vlastne Boh žiada od nás ?
„Lebo lásku chcem, a nie obete,
poznanie Boha viac ako zápaly.“ /Oz 6,6/
Aká je to vlastne láska, ktorú žiada Boh? Oslobodzujúca.
Dôverou, že všetko z Jeho ruky je dobré, lebo nás vedie Otcovskou rukou – múdrou, vychovávajúcou, niekedy trestajúcou, ale
nadovšetko milujúcou. Dôverou, ktorá prináša pokoj a úľavu. Že
ja nemusím, lebo On môže všetko. Jediné, čo musím, je odovzdať
mu všetko a dôverovať Jeho láske, ktorá oslobodzuje aj zaväzuje.
„Ty si môj sluha,
vyvolil som si ťa a nezavrhol;
neboj sa, lebo ja som s tebou,
nepozeraj ustrašene vôkol seba,
lebo ja som Boh tvoj!
Posilním ťa a pomôžem ti,
i podopriem ťa
svojou spásonosnou pravicou.“ /Iz 41,9-10/
To, že nás Boh napriek našej hriešnosti nezavrhol, ale nás
povoláva do služby, je tým najväčším darom. Vedomie Jeho prítomnosti v našich životoch dáva zmysel a plnosť našej pozemskej
púti. Kiež to dokážeme plne precítiť v každom okamihu - prítomnosť Boha, ktorý uzavrel s ľudstvom Novú zmluvu skrze obetu
svojho Syna, aby nám zanechal svojho Ducha.
Iba myseľ a srdce naplnené Jeho Duchom sú schopné porozumenia, odpúšťania a lásky, ktorá prekonáva naše vzájomné
ľudské bariéry. Lásky, ktorá nám pomáha prekonávať to najťažšie
– samých seba.
Ďakujem Bohu za toto životné poznanie a skúsenosť. Za
Jeho láskyplné vedenie, za spoločenstvo živej viery, za vás všetkých, milí bratia a sestry.
Kamila Motýľová
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List od Boha
TVOJ OTEC BOH
Milujem Ťa večnou láskou,
preto ti ustavične činím milosť.
Jeremiáš 31,3
Videl som Ťa dnes ráno, keď si sa zobudil. Dúfal som,
že mi povieš aspoň pár slov chtiac poznať môj názor
alebo ďakujúc za včerajšok. Ty si však bol zamestnaný
hľadaním toho, čo si oblečieš...
Bol som trpezlivý, keď si utekal na autobus.
Čakal som, že ma aspoň pozdravíš...
Veď kvôli Teba som dovolil, aby sa znova zrodil
krásny nový deň! Zapálil som nebo, zapálil som ho farbami
a sladkým spevom vtákov – aby som sa Ti pripomenul.
Ty si však už myslel na iné...
Pozoroval som Ťa v práci, vo všetkom Ťa podporil
i pomohol. No Ty si si ma ani nevšimol...
Pri ceste z práce som videl na Tvojej tvári únavu
a vyčerpanosť, tak som Ťa chcel osviežiť. Keď však
začalo pršať, nahneval si sa a urazil moje meno...
Večer som veľmi dúfal, že sa konečne budeš so mnou
rozprávať, veď času bolo dosť. Ty si však zapol telku...
Neskôr si celej rodine poprial dobrú noc, padol
si do postele a v momente zaspal. Tak som sprevádzal
Tvoje sny...No Ty si nevedel, že som tu...
A PREDSA ŤA MÁM RÁD! A každý deň trpezlivo
čakám na Tvoju modlitbu. Každé ráno s otcovskou láskou
čakám na Teba veriac, že dnes mi už venuješ trochu
času. Čakám aj teraz...

(Prevzaté z materiálu Bratislavskej tlačovej misie)
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Pozdrav pre celý náš zbor od brata kaz. Jecha s manželkou z Prahy, ktorých Halžovci navštívili 21.6.2009.

Na Bardejovskej
Tu a teraz. Namiesto trávy koberec z pamätníka praveku. Praslička roľná, imúnna voči pesticídnemu postreku. Nad hlavou kus oblohy a
pokoj, Boží pokoj, keď sa na chvíľu zastaví čas. Kus strateného raja? Raj
je predsa všade tam, kde Boh je prítomný, alebo kde ho my ľudia vieme
prijímať.
Modlitebňa CB na Kováčskej ulici. Koľko bolo zvedavcov, čo sa u
nás zastavili? „Nuž káže sa tu síce čisté evanjelium, ale ten spev už dávno vyšiel z módy. Žiadne bicie, perkusie, basgitary. Stačilo prísť raz a
dosť.“
Pri práci na oplocovaní nášho pozemku na Bardejovskej bolo
zvedavcov asi viac. Práca bez honorára okoloidúcich provokovala k otázkam: „Kto ste, čo ste, čo tu robíte a máte na to súhlas?“ Takto pri stretnutiach bez vizitiek som si v dôvere vypočul niekoľko závažných ľudských
príbehov:
- Päťdesiatnik, šofér z povolania: „Chodili sme so ženou k reformovaným. Ale keď sme nedbalosťou lekárov pri náhlom infekčnom ochorení prišli naraz o dve malé dcérky, na pohrebe som sa so starým pánom
farárom videl posledný raz. Zanevrel som na cirkev, že to Boh dopustil.“
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- Sedemdesiatnik, veľmi kritický pán, ktorý sa na náš pozemok
môže pozerať z okna bytovky, na ktorej /aká to náhoda/ náš brat M. H.
robil pred 40 rokmi stavbyvedúceho: „Ja som síce pokrstený u reformovaných, ale zobral som si za ženu katolíčku. Nedohodli sme sa na spoločnej viere, tak sme sa rozhodli, že nebudeme chodiť do žiadneho kostola.
A syn - učiteľ, tomu sa to už vôbec nehodilo. A čo je tá živá viera neviem, ani vedieť nepotrebujem.“
- Šesťdesiatnik, podnikateľ: „Pozerám sa, pozerám, skadiaľ vás ja
len poznám. Aha, už to mám, vy ste predsa pán architekt M. A vy tu
robíte takú nekvalifikovanú prácu?“ /Natieral som práve bránu v plote./
Keď som prekvapený pána A. spoznal, odpovedal som: „Ale ja som už
penzista, člen cirkevného zboru, kde žiadna robota nie je na hanbu ale
na česť. Tobôž, keď je roboty veľa a robotných rúk pomenej. Nechcete sa
pridať aj vy?“ Nasledoval vážny chlapský rozhovor a po ňom prišla ponuka: „Pridať sa nemôžem, ale až budete potrebovať plnoautomatickú bránu, rád vám ju dodám.“
To boli náhodné stretnutia, keď som bol sám vojak v poli. Ale keď
sme sa skalní bratia - brigádnici schádzali po sobotách, na šiestykrát sa
nám oplotenie nášho pozemku podarilo ukončiť. Zažili sme pri tom chvíle
plné radostnej spolupatričnosti, vďačnosti i hrdosti. Pocity ťažko opísať
slovami. Plot pevne stojí a slová sú už zbytočné.
Pred nami sú letné prázdniny. Aj počas nich sa na našej parcele
robota vždy nájde - údržba zelene, veľké upratovanie, natieranie plotu
od ulice a plechovej búdy. Treba aj porozmýšľať, čo všetko by sa tu dalo
predbežne zrealizovať. Už teraz namiesto tréningov autoškoly tu môžu
naši mladí trénovať na kolobežkách, bicykloch či kolieskových korčuliach.
Streetbal či volejbal je
možný, stačí osadiť stĺpiky.
Záhradný krb - ohnisko by
riešilo otázku, čo s drevom
z údržby zelene. Vážnejšia
je otázka privedenia vody a
elektriny, ktorú treba riešiť
spolu so susedmi RKC. Ale
to hádam až na budúci rok.
Zatiaľ všetkým prajeme za
celú redakčnú radu pekné
leto, príjemné prázdniny a
dovolenky.
Milan Motýľ
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Detská rubrika: Muška Šuška
Prečo
Prečo bo
bola Milka nemilá
Ráno ma zobudilo: „Ťap, ťap, ťap“ - cupotanie detských
nôh po chodbe. To išla Evkina sestra Milka do kúpeľne. Bola
som zvedavá na školáčku – piatačku a letela som za ňou. Milka si v kúpeľni pošúchala dvoma prstami tvár okolo nosa, sadla si na vaňu a oprela sa o umývadlo.
Mamka volala na Milku: „Umývaš sa už? Ponáhľaj sa,
prosím ťa! Aj my potrebujeme ísť do kúpeľne.“ Milka len ďalej
sedela bez pohybu na vani. Po druhom zavolaní otvorila kohútik a nechala tiecť vodu – len tak, bez úžitku. Po treťom upozornení „vyplávala“ z kúpeľne so zalepenými očami.
Pri raňajkách sa jej mamka opýtala, či má do školy
všetko prichystané. Prisvedčila, že veru áno. Tvárila sa, že tá
otázka je nemiestna a je zbytočné sa tak nevhodne pýtať. Keď
ale vošla do svojej izby, vysypala z tašky veci zo včerajška. Až
teraz začala chystať všetko na dnešné vyučovanie. Mamka
prišla do izby a veľmi sa nahnevala. Veď ju oklamala a to sa
predsa robiť nemá. Je veľmi škaredé klamať. Tomu, čo rád
klame, potom nikto neverí.
Milka napochytre nahádzala veci do tašky a ponáhľala
sa do školy – veď už mešká. O chvíľu mamka zistila, že Milka
zabudla doma peračník a žiacku knižku. Dcérka už ale bola
preč a zabudnuté veci jej istotne budú v škole chýbať. Mamka
bola smutná, lebo Milke sa to častejšie stávalo.
Rozmýšľala som, čo by som mohla urobiť. Spomenula
som si, že sa žartom hovorí: „Kto klame, tomu zmäkne nos.“
Keď prišla Milka zo školy, musela som často skúšať, aký ho
má ona. Ale nerobila som to rada. Milku potom začal nos svrbieť a šúchala si ho, až jej očervenel a opuchol. Pozrela sa do
zrkadla a vôbec sa sama sebe nepáčila. Keby tak na každom
človeku bolo vidieť, či je klamár! Ale od toľkého sadania na
všetky klamárske nosy by sa mušky veru asi celkom ulietali.
8
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Veď aj mňa už bolia krídla. Keď si trochu odpočiniem, poletím
si nájsť lepšie dievčatko alebo chlapčeka. Kamarátov, ktorí
neklamú.
Aké máte nošteky vy, deti? Iste nie sú klamárske. Keby
ste predsa chceli zaklamať - chyťte si nos a spomeňte si na
mňa – aby som nezostala bez kamarátov. Ale ja len žartujem.
Viem, že vy ste dobré a múdre deti.
Nabudúce vám porozprávam o mojich nových kamarátoch. Želám vám, aby ste nikdy nemali od klamstiev zmäknuté
nošteky.
Zdravím vás - „bzzzzz, bzzzzz“.
Muška Šuška
Spracovala Kamila Motýľová
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Staršovstvo infor
informuje
O plotenie pozemku na Bardejovskej bolo dokončené. Prebiehajú jednania s autoškolou o možnostiach využívania
pozemku pre cvičné jazdy.

Návšteva michalovského zboru bola preložená na jeseň.

Staršovstvo na základe podnetov z pracovného stretnutia
zboru pripravuje menšiu reorganizáciu zborového života.

Členovia zboru, ktorí majú záujem o elektronickú verziu
správ z výročnej konferencie CB, môžu požiadať br. kazateľa o ich zaslanie.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v piatok 24.8.2009 na redakčnej rade.
Vopred ďakujeme za príspevky.
Redakcia: M. Motýľ, br. kaz. Halža, Ľ. Straka, I. Žežula, M. Bielik, D. Klincková,
J. Kleinová (grafika), K. Motýľová (detská rubrika).
Web: http://www.cbke.sk
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Modlitebná chvíľa: v nedeľu o 9.30 hod. v modlitebni
Besiedka: počas letných prázdnin besiedka ani nácvik spevu
nebudú.

Kto potrebuje službu autom, nech sa obráti na brata kazateľa.
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.

Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. P. Halža 0907 927 590
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Jubilanti:
Havrilová Zdenka
Žežulová Anna
Frištiková Alžbeta
Modlitebné podnety:
Za požehnanie všetkých stretnutí v zbore
Za Božiu ochranu na dovolenkách a výletoch
Za svedecký život viery a nesenia bremena druhých
Za záchranu a duchovnú pomoc naším blížnym, potreným
a chorým
Za misiu domácu a zahraničnú
Za rodiny a detí
Za požehnanie práce vo Vítkovciach
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Program
Program na mesiace
mesiace júl a august
2.7. Št 18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
5.7. Ne
9.7. Št
12.7. Ne
16.7. Št
19.7. Ne
23.7. Št
26.7. Ne
30.7 Št
2.8. Ne
6.8. Št
9.8. Ne
13.8. Št
16.8. Ne
20.8. Št
23.8. Ne
27.8. Št
30.8. Ne
3.9.

Št

6.9.

Ne

9.30 Modlitby /F. Kaleja/; 10.00 Kázanie Božieho slova /kaz. P. Halža/ Pamiatka Večere Pánovej
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /Ľ. Straka/; 10.00 Kázanie Božieho slova /kaz. P. Halža/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby/M. Havrila/; 10.00 Kázanie Božieho
slova /M. Bielik/
18.00 Biblická hodina /M. Bielik/
9.30 Modlitby /D. Klein/; 10.00 Kázanie Božieho slova
/kaz. P. Halža/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /M. Petrejčík/; 10.00 Kázanie Božieho
slova /kaz. P. Halža/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /D. Kušnierik/; 10.00 Kázanie Božieho
slova /kaz. P. Halža/
18.00 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
9.30 Modlitby /M. Liška/; 10.00 Kázanie Božieho slova
/kaz. P. Halža/
18.00 Biblická hodina /M. Bielik /
9.30 Modlitby /Ľ. Straka/; 10.00 Kázanie Božieho slova /M. Bielik/
18.00 Biblická hodina /M. Havrila/
9.30 Modlitby /I. Žežula/; 10.00 Kázanie Božieho slova
/kaz. D. Smolník BJB/
18.00 Biblická hodina /I. Žežula/
9.30 Modlitby /Ľ. Straka/; 10.00 Kázanie Božieho slova /kaz. P. Halža/ Pamiatka Večere Pánovej
Zmena programu vyhradená.

12

Zborové listy 07-08 / 2009

