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Slovo na tento mesiac
Teraz vás odporúčam Bohu a Slovu jeho milosti,
ktoré má silu budovať a dať dedičstvo všetkým posväteným.
Sk 20,32
Milí bratia a sestry!
Nadišiel čas, aby som ukončil službu v tomto zbore, a tým aj
pravidelné prispievanie do ZL v rubrike Slovo na tento mesiac.
Pri takýchto medzníkoch sa človek rád obzrie aj späť
a pokúša sa hodnotiť svoju prácu. Nie je to jednoduché, lebo človek
má sklon skĺznuť k subjektívnemu hodnoteniu. Ale predsa si kladiem
otázku, nakoľko aj táto služba v Zborových listoch prispievala
k duchovnému formovaniu čitateľov Zborových listoch. Odpoveď na
túto otázku však nie je v mojich rukách, ale o tom by mali vydávať
svedectvo ich čitatelia.
Predsa však chcem vyjadriť vďačnosť nášmu Pánovi za to, že
som spolu s redakčnou radou a s vami mohol ísť z hľadiska večnosti
zlomok cesty. Túto etapu vnímam ako cestu viery, lebo naša služba
na tvorbe Zborových listov vychádzala z presvedčenia viery, že stojíme pri Božom diele. Bol to vždy zápas, či zostaneme vo viere, alebo
podľahneme ľudskému zmýšľaniu.
Som tiež vďačný, že aj napriek našim ľudským slabostiam
Zborové listy vychádzajú pravidelne až dodnes, často aj napriek
nášmu ľudskému skepticizmu. Aj na tomto mieste sa vám chcem
všetkým poďakovať za spoločenstvo v láske a vernosti a za vašu
túžbu spoločne slúžiť Pánovi.
Nechcem len spomínať ale pozerať sa aj do budúcnosti, ako
inak, ak nie vo viere a v nádej na Toho, ktorý nás povolal k životu,
a to životu večnému. On má moc dokonať svoje dielo spásy pri svojom ľude, pri mne aj pri Tebe. Len On je toho zárukou. Z našej strany
bude vždy záležať len na tom, či budeme pristupovať k nášmu Bohu
s dôverou. V behu našich dní majme na mysli, že každé Jeho oslovenie je prejavom Jeho milosti a lásky k nám. Myslime na Jeho slovo,
len ono má silu nás duchovne budovať, lebo za ním stojí On, náš živý
Pán. Slúžme mu preto s radostným srdcom „v čas aj v nečas!“
Nuž, milí bratia a sestry, nech vás požehná Boh!
Váš brat kazateľ P. Halža
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Brigády na Kováčskej – stavebný denník
V máji sa uskutočnili v byte brata kazateľa na Kováčskej sťahovanie a štyri brigády. Ako bolo ohlasované, vybrali
sa termíny v soboty a v štátne sviatky, aby nebol problém
s brigádnikmi. A aj tak sa našlo len málo ochotných bratov,
ktorí prišli pomôcť a obetovali svoj voľný čas. 1. mája sa br.
kazateľ Halža presťahoval s rodinou do Vranova n. T., deň
predtým mládežníci pripravili veci na sťahovanie dole na chodbu. V sobotu 5. a 8. mája začali práce s búraním priečky
v obývacej izbe, s rozbíjaním starých kachličiek v kúpeľni a na
WC a s odstraňovaním vybúraného materiálu na vyhodenie.
V sobotu 12. a v stredu 16. mája bratia vybúrali deliaci podhľad v chodbe, ukončili búranie v kúpeľni a WC a posledné
práce, napr. vynosenie dreva na povalu, pred nástupom stavebnej firmy. Brigády boli nutné kvôli ušetreniu financií, pretože zmeny v byte budú finančne náročné. Stavebné práce
teraz preberie firma, ktorá prerobí byt podľa nevyhnutných
potrieb v súlade s návrhmi brata kazateľa Betinu. Potom budú
v júni nutné ďalšie brigády pri maľovaní a upratovaní bytu.
Hana Žežulová
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Rada
Nezhromažďujte poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza
ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú.
Ale zhromažďujte si poklady v nebi.
Mat. 6, 19,20

Milé deti!
Srdečne vás pozývame na tohtoročný letný tábor pre
deti a dorast s témou poľná nemocnica – záchrana človeka z
hriechu.
Ak náš Pán dá, tak sa stretneme 12. augusta
v Hermanovciach nad Topľou. Prihlásiť sa môžete na našej
webovej stránke www.cbke.sk, kde nájdete viac informácií. Sú
vítaní aj vaši kamaráti, spolužiaci a známi.

Teší sa na vás tím
MASH 2012ZZ

Zasľúbenie
Prisluhovať spravodlivosť a právo Hospodinovi sa ľúbi
väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce – svetlo
bezbožných – je hriechom.
Prísl. 21,3,4
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Spomedzi riadkov redakcie Zborových listov
s naším bratom kazateľom Halžom
Milí bratia a sestry!
Možno ste si všimli, že na skromnom obale našich Zborových listov je v tiráži, dovoľte konštatovať, neskromné číslo 13.
ročník. Tí, čo sedávajú v redakčnej rade, by vedeli rozprávať, ako
po úvodnej spoločnej modlitbe, neraz ešte v deň určeného termínu, sa schádzame niekedy aj v rozčarovaní, lebo sme v rozpakoch,
ako to mesačné číslo dopadne, keď sa zišlo opäť tak málo príspevkov?!
Je to vždy malý zázrak a doposiaľ nám vždy Pán dopriava
požehnania aj v tejto malej práci. Niekedy to ide stuha, niektorí
prispievatelia sa možno niekedy urazili. Ale úprimne, vyraďovalo sa
minimálne a aj to vždy až po osobnom rozhovore s autorom. (Som
vďačná, že najviac mne.) V prvých rokoch, keď sme ešte všetci
nemali elektronické zázemie odosielania príspevkov, boli redakčné
rady dlhé, lebo sa čítali príspevky na mieste. Teraz sa odošlú
a každý si ich môže vopred prečítať a prípadne pripomienkovať.
Chcem ale naliehavo nezabudnúť na to veľké Božie požehnanie a aj trošku radosti nad každým vydaným číslom, že náš brat
kazateľ sa vždy snažil o súlad zverejnených príspevkov s duchom
Písma. Inak tolerantný, bol vždy dôsledný tam, kde autori niekedy
nie celkom presne vyjadrili svoje myšlienky v texte tak, že došlo
k skresleniu biblického posolstva.
Dnes, keď už Halžovci pripravujú svoju domácnosť na presťahovanie v nádeji, že brat kazateľ bude môcť slúžiť zberom svojho zrelého viniča skúseného kazateľa, je nám možno trošku smutno. Veď len uvážte, 13 rokov, 11-krát do roka „Slovo kazateľa na
tento mesiac“ v Zborových listoch. Samozrejme, neopakovateľných
príspevkov, citlivých korekcií prispievateľov, okrem bežnej služby
kazateľa. Vždy spoľahlivo, načas, s naliehavosťou v duchu Biblie
napísanej myšlienky, zrozumiteľne, do hĺbky zverených duší ovečiek, z košiara košickej CB. Duchovný pastier, niekedy s malým
bičíkom, ale vždy s láskou a dôsledne s Písmom, s porozumením
pre naše slabosti a opomenutia. Mohla by z toho byť už aj zbierka
kázní. Nech ale príjme našu vďaku Pánovi, že prostredníctvom
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neho, aj keby akokoľvek bolo chudobné naše mesačné číslo časopisu, vždy úvodná stránka bola v Božej pravde pre nás čitateľov požehnaním.
Ak Pán dá, už len jedenkrát spolu posedíme nad Zborovými
listami. V nádeji, že novému bratovi kazateľovi Betinovi pribudne
aj táto práca, je načim odovzdať aj túto úlohu, aby ojedinelá publikačná činnosť spomedzi našich zborov, s už trinásťročnou tradíciou,
bola len na vďaku a chválu nášmu Pánovi.
D. Klincková

Prosba
Ostríhaj ma ako zrenicu oka, ukry ma v tôni tvojich
krídel.
Žalm 17,8
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H. Žežulová:
Žežulová:
Blížní
Zápas o lidské vztahy
Boj moře s návratem
Zápas s andělem

Jdou vlny přílivů
a vracíme daň
Mravenec přeorává stráň

Zápas je vyznání
Děj který se koná
Omylu čin i pravda nová

Přichýlím srdce
Ozvěna vrací ozvěna tebe

Zápas o lidské vztahy
Lásko evangelia

JSI naděje vítězů

kteří nemilovali duší svých až do smrti
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Slovíčko pre deti
Ale ja ho nenávidím!
Prečítaj si z Filipanom 2,13. Pri čítaní svojej Biblie skús
nájsť utajené slová:
„Veď Boh pôsobí vo vás....“
„Ako môžem mať rád niekoho, koho nenávidím?“ To
bola ťažká otázka, ktorú položil Aleš svojmu učiteľovi
v besiedke.
„V skutočnosti, Aleš, to nemôžeš dokázať,“ odvetil učiteľ. „Ale je tu niekto, kto to vie. Pán Ježiš, ktorý žije v tebe, to
môže spôsobiť. Povedz Mu, že by si bol rád, aby miloval toho
človeka cez teba. Aby si na to použil tvoje myšlienky aj tvoje
srdce. A Pán Ježiš to urobí.“
„Funguje to! Funguje to!“, kričal nadšene Aleš budúci
týždeň na učiteľa besiedky. „Bol mi fakt protivný, ale povedal
som Pánovi Ježišovi: Dobre, Pane Ježišu, žiješ vo mne a máš
rád toho človeka cezo mňa. A naraz som ho prestal nenávidieť. A cítim sa teraz oveľa lepšie ako predtým.“
Pán Ježiš môže milovať druhých cez teba aj dnes. Spoľahni sa naňho, že to urobí.

Z Detskej misie, Příbor, ČR
preložila Hana Žežulová

8

Zborové listy 06 / 2012

Zborové listy 06 / 2012

9

Staršovstvo informuje
Ses. Alica Kuzmová bola prijatá za plnoprávnu členku
zboru.
10.6. sa uskutoční koncert ekumenického spevokolu v
modlitebni AC. Pozvaní sú aj predstavitelia mesta. Tu
by mala byť prezentovaná aj práca jednotlivých zborov,
ktorá má nadzborový charakter.
Rozlúčka s br. kazateľom Halžom sa uskutoční v nedeľu
24.6. Po zhromaždení bude spoločný obed a voľné spoločenstvo.
Rada CB rozhodla, že br. Ervin Mittelmann bude dočasne pôsobiť ako zamestnanec CB pre celý vs. seniorát.
Pripravuje sa nový model financovania CB, ktorý by
mal byť založený na pevnom podiele zo zborových rozpočtov, nezávisle od počtu členov.
Staršovstvo poverilo ses. J. Kleinovú vedením nového
teamu pre dorast. Členmi by mali byť br. V. Komarik
a na skúšobnú dobu br. M. Kuzma.
Zapísal Ivan Žežula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 18.6.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Halža, I. Žežula,
D. Klincková, M. Motýľ, J. Kleinová (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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Organizačné informácie
informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Mládež: v pondelok o 17:30 hod v učebni modlitebne.
Kazateľ je k dispozícii
v každom čase.

k pastoračným

rozhovorom

Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. P. Halža 0907 927 590

Služba pri ozvučení: Ján Havrila

Služba prekladu kázne: Daniel Liška

Modlitebné podnety:

Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
pokojný proces pri výmene kazateľov zboru
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
Vitkovce
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program
Program na mesiac jún
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
29.
30.

Pi
So
10.00 Zhromaždenie /br. D. Klein kaz. P. Halža/,
Ne Večera Pánova
18.00 Modlitby
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
St
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi
So
10.00 Zhromaždenie /br. M. Petrejčík, kaz. P. Halža/
Ne
18.00 Michaľany
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
Ut
St
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi 18.00 Zborová biblická škola
So
10.00 Zhromaždenie /br. I. Žežula, kaz. P. Halža/
Ne
16.00 Stretnutie rodín
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
Ut
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. P. Halža/
Pi
So
10.00 Zhromaždenie na záver služby kaz. zboru /br.
Ne
L. Straka, kaz. P. Halža/
17.30 Mládež
Po
17.00 Biblická skupinka u J. Havrilu
Št
Pi
So

1.7. Ne

18.15 Biblická hodina /br. M. Bielik/

10.00 Zhromaždenie /br. M. Kuzma, kaz. R. Betina/
18.00 Modlitby
Zmena programu vyhradená.
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