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Požehnanie v našom zbore
V nedeľu 17.6.2012 sa
v našom zbore uskutočnilo
ďalšie požehnanie maličkého
prírastku do zborovej rodiny:
milého Peťka Komárika. Peťko
má už staršieho bračeka Andrejka, ktorý ho iste bude rád
zaúčať do tajomstiev okolitého sveta. Rodičia túto úlohu
prežívajú pred naším Pánom
s vedomím oveľa väčšej zodpovednosti. Preto ich potešilo
slovo, ktorým nám brat kazateľ pripomenul Božiu pomoc
a Božiu vernosť: „Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom
a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh.“ (Sk 2:39) Pán Boh svojou milosťou dopĺňa
naše rodičovské nedostatky a jeho vernosť nekonečne presahuje tú ľudskú. Zároveň nám bolo pripomenuté, že aj my sa
máme od detí čo učiť: „Amen vám hovorím, keď sa neobrátite
a nebudete ako deti,
nevojdete nikdy do
nebeského kráľovstva.“
(Mt 18:3) Je to radostná skutočnosť, keď sa
rodičia a deti
môžu
navzájom podporovať
na Božích cestách. Nezabúdajme preto na
modlitby
za
rodinu
Komárikovcov
i za
všetky zborové rodiny,
aby rástli ku sláve
nášho Pána!
I. Žežula
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Zasľúbenie
Aké krásne sú na vrcholoch nohy toho, ktorý zvestuje
radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý
hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje.
Iz. 52,7

Biblická škola
V stredu 20.6.2012 sme mali posledné - rozlúčkové
stretnutie ZBŠ/zborovej biblickej školy/. Bolo to príjemné neformálne posedenie našej malej skupinky s bratom kazateľom
a pridala sa aj manželka brata kazateľa s koláčikmi a iným
občerstvením. Bolo to po roku mojej účasti v ZBŠ, preto by
som chcela vyjadriť krátke ohliadnutie čo biblická škola bola
a čím ma obohatila.
Biblickú školu viedol brat kazateľ Halža a postupne sa
preberali všetky biblické knihy, t.j. od kníh Mojžišových až po
Zjavenie Jána. Ja som sa „pripojila“ až pri liste Filipanom.
Stretnutia boli väčšinou raz za 2 týždne a na jednom stretnutí
sa prebrala jedna kniha - list, ktorý sme si doma dopredu prečítali. Na stretnutí brat kazateľ podal výklad listu komplexne,
so zameraním na jeho obsah a zvesť, dôvody písania listu,
historické pozadie, aplikácie do života a pod. Stretnutia boli
neformálne a v rámci výkladu bol vždy priestor aj na otázky
a diskusiu, čo sme radi využili.
Tieto stretnutia boli pre mňa požehnaním, biblickým
vyučovaním
a živým
spoločenstvom
bratov
a sestier
v Kristovi. Som za ne vďačná bratovi kazateľovi a nášmu Pánovi. Jednotlivé stretnutia mi dali veľa, ale človek je tvor zábudlivý, preto som si radšej pravidelne písala poznámky
a neľutujem, že som tak robia.
Vierka Oravcová
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Do našej zborovej biblickej školy som prvý-krát zavítal
v marci 2010. Bola vtedy sobota a začínalo sa stíšením pri
Žalme 22. Naše stretnutia pri knihách či listoch z Písma síce
vždy viedol brat kazateľ Halža, no pamätám si, že vtedy nás
rôznymi informáciami o pozadí židovskej situácie v dobe na
prelome letopočtov „zásobovala“ sestra Hanka Žežulová. Bolo
pre mňa zaujímavé dozvedieť sa nové veci, ktoré stáli na pozadí toho, čo čítame na stránkach Biblie. Tohto prvého stretnutia som sa zúčastnil bez Mirky, a keďže som z neho odišiel
nadšený, pozval som ju na to ďalšie. To sme akurát začínali
Nový zákon – evanjeliá. Mojej manželke sa to tiež zapáčilo
a tak sme ZBŠ začali odvtedy navštevovať spolu. O niečo neskôr sa občasne pridávala aj moja mamka.
Chcem úprimne povedať, že z každého stretnutia pri
Božom slove sme odchádzali duchovne obohatení, naplnení
a s radosťou z toho, že sme smeli bližšie spoznávať Pána
a Jeho plány s nami ako jednotlivcami, tak aj s Jeho Cirkvou.
Tieto „zastavenia“ boli zároveň výborným priestorom pre
otázky týkajúce sa tých menej zrozumiteľných častí Písma.
Neoddeliteľnou súčasťou boli aj diskusie, väčšinou k tej knihe
alebo listu, ktorý sme práve študovali. Obvykle sme na stretnutí prešli jednu biblickú knihu/list, výnimkou však bola tá
posledná – Zjavenie Jána. Tú sme si rozdelili na viac častí,
vzhľadom k náročnosti jej obsahu. A znovu sme niekedy až
žasli nad tým, ako krásne Pán Boh všetko naplánoval. Brat
kazateľ nám na konci pripomenul, že týmto sa uzatvára kruh –
začalo to v raji s Adamom a Evou, potom nastalo „prerušenie
spojenia“ pre hriech a Pán Boh nám pripravil jasnú cestu, ako
sa tam znovu vrátiť, aby ten pôvodný zámer – človek naveky
so svojím Stvoriteľom – sa mohol stať opäť skutočnosťou.
Na záver chcem vyjadriť, že k celkovému požehnaniu
prispelo aj zdieľanie s ostatnými bratmi a sestrami ZBŠ, čím
sme sa mohli bližšie spoznať a navzájom sa povzbudzovať
k vernosti nášmu Pánovi. Tieto stretnutia pomohli aj mne
a mojej manželke nielen naučiť sa niečo nové, ale predovšetkým si uvedomiť, aké dôležité je čítať si spolu Písmo, uvažovať
nad ním a prijímať ho ako rozhodujúce merítko v našom živote.
Marcel Kuzma
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Rada
Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša
dobré a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé,
lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa
Luk. 6, 45

Čas lúčenia a čas nový
V živote nášho Košického zboru CB je 30. jún a 1.
júl zlomovým v bode výmeny kazateľov. Lúčime sa po
15tich rokoch s bratom kazateľom Ing. Pavlom Halžom
a jeho rodinou a vítame z Božej milosti vzápätí nového
brata kazateľa, doteraz pôsobiaceho v Bardejove, brata
Betinu s jeho rodinou medzi nami. Pri tejto príležitosti
kladie redakčná rada niekoľko otázok odchádzajúcim
Boženke a bratovi Pavlovi Halžovcom.
Spomínate si, s akými očakávaniami ste prichádzali do
Košíc do CB a ako na sťahovanie z Prešova, stratu priateľov a zmenu v škole reagovali vaše pätoro detí ?
Ak by sme mali hovoriť o nejakých očakávaniach, tak
to bolo vnútorné očakávanie, ako budeme prijatí, či podľa
evanjelia, alebo podľa ľudí a rečí. Deti túto zmenu prijali, myslím, s radosťou, veď niektoré už študovali v Košiciach.
V zbore CB vyrastali vaše deti a zažili ste dozaista mnoho zmien aj vo vašej užšej rodine, ako vás to poznačilo?
Áno, naše deti vyrastali v zbore CB, najprv vo Vranove
nad Topľou, neskôr v Prešove a v Košiciach, niektoré z nich
neskôr sa stali súčasťou CB v Leviciach a v Bratislave. Myslím, že nie je jednoduché byť deťmi v kazateľskej rodine. Naše
deti prežili s nami veľa radosti, ale aj mnoho odmietania, najmä žiaľ zo strany mladých, keď otvorene vyjadrili svoje postoje k určitým skutočnostiam. Potom prirodzene mali sklon
utiahnuť sa. Sme však vďační, že všetkých päť našich detí ide
po ceste Božej pravdy a lásky. Všetky zmeny, krásne, ale aj
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ťažké chvíle sme prežívali a niesli spoločne, najmä predovšetkým pred Pánom. Stmeľovalo nás to, dnes sa deti k nám stále
radi vracajú, vzájomne sa po každej stránke podporujeme.
Ako si brat kazateľ vnímal asi väčšiu blízkosť členov
zboru CB v Košiciach, oproti väčšej duchovnej rodine
v Prešove ? V čom prípadne bola iná práca v Košiciach
oproti Prešovu?
Porovnávať zbory je asi človeku veľmi blízke, ale aj
veľmi ťažké. Každý zbor má svoju históriu vzniku a vývoja.
Každý z nich je poznačený ľuďmi, ich duchovnou úrovňou,
zmýšľaním a problémami. Pre duchovnú prácu nie je rozhodujúca kvantita, ale kvalita. Prešovský zbor bol mojím domovským zborom, avšak v čase duchovnej krízy v zbore ostal sám
svoj. Prešovský zbor bol veľký, s viacerými vtedy ešte stanicami, ktoré som navštevoval v týždni od utorka do piatku.
Mládež, dorast, besiedka boli veľkými skupinami. Manželka
pracovala s dorastom, spomíname si často na požehnané táborové letné akcie dorastu. Mnohí z dorastencov neskôr vytvorili v zbore pevné rodiny, z čoho máme radosť. Rozsievané
semeno vzklíčilo, vďaka Božej milosti.
Košice sa nám však stali skutočným duchovným domovom,
kde zbor v problémových situáciách statočne rozsudzoval a
zaujímal biblické postoje. Na tomto mieste vyjadrím len to, že
zbor v Košiciach má ešte rezervy v potrebe väčšej spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za vec evanjelia Ježiša Krista.
Viac sa otvoriť pre spoločnú prácu, vzdať sa vlastného pohodlia, dať sa k dispozícii, aby tak mohol rásť do hĺbky a šírky.
Nakoniec to je vždy nedokončený zápas o budovanie cirkvi
pod vedením Božieho Ducha, lebo len On nás zbavuje egocentrizmu a vedie k službe Kristovi.
Prešiel si aj novou službou vo väzení, pre odsúdených
a ich svetom, tak izolovaným od reálneho života mimo
väzenských múrov. Neľutuješ, že táto práca akosi nemá
v CB na Slovensku pokračovanie?
Dnes sa duchovná služba vo väzniciach zúžila na profesionálnych kaplánov, kde CB nemá svoje zastúpenie. To však
neznamená, že kazatelia, alebo iní pracovníci z CB sa tejto
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službe nemôžu venovať. Myslím si, že dokonca v osobnej rovine komunikácia s jednotlivcami je veľmi potrebná. A práve
takáto služba bola pre mňa obohatením. Neľutujem čas venovaný tejto službe.
Zdieľal si, brat kazateľ, s mnohými našimi rodinami ich
osudy. Často si osobne pomáhal, nehľadiac na svoje
pohodlie. Stál si ako sobášiaci a požehnajúci pri svadbách, pri požehnávaní detí z našich rodín, pri rôznych
udalostiach našich rodín, pri lúčení sa nad hrobom našich blízkych. Navonok vždy vyrovnaný, ale predsa sme
vnímali často Tvoju hlbokú osobnú účasť na týchto
udalostiach. Môžeš nám dnes prezradiť, či si ich časť
dnes odnášaš pri odchode z nášho zboru ?
Odnášam si v srdci mnoho z udalostí a príbehov jednotlivcov, ale aj celého spoločenstva bratov a sestier, a tiež aj v
zo života zboru v kontexte celej CB. Veď musím povedať, že to
všetko bolo nástrojom budovania aj môjho duchovného charakteru a hľadaním správnych duchovných postojov tak, aby
obstáli pred pred Pánom Cirkvi. V problémových situáciách
zboru a rodín hľadal som na prvom mieste ľúbiť sa Kristovi a
nie ľudom, aby sa všetky veci odohrávali vo svetle evanjelia. A
to boli nielen víťazné chvíle, ale ja zápas, aby som sa správal
ako duchovný pastier.
Po prevrate sa v Košiciach možno aj vďaka ich multikulturalizmu a prítomnosti mnohých kresťanských cirkví
a Židovskej náboženskej obce vytvorilo na slovenské
pomery navonok spolupracujúce spoločenstvo. Búrali sa
predsudky a bariéry. Ale predsa, ako vidíš po tých rokoch dnes jeho postavenie v meste a odnášaš si aj niektoré zblíženia nad bežný rámec spoločenského styku?
Ak ide o ekumenizmus, tak potvrdzujem, že sa prekonali isté medzi-cirkevné predsudky. Obávam sa však, že to
zostalo na istej úrovni spoločných programov, ktoré však dnes
málo oslovujú ľudí. Odbúranie predsudkov v medzi-cirkevnom
dialógu má však veľmi vážne úskalie a síce v tom, či nám ide
vážne o poznanie oslobodzujúcej pravdy v Kristovi.
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Za Tvojho pôsobenia v Košiciach aj CB prešla určitým
vývojom. Spoločnosť prechádza pomerne búrlivým politickým vývojom, stáva sa otvorenejšou, ale zároveň aj
zraniteľnejšou na rôzne cudzorodé vplyvy zo sveta. Zaujíma nás Tvoj názor na dianie a prípadné posuny
v našom spoločenstve.
Zbor má za sebou mnohé udalosti, ktoré sa zapisujú do
našej spoločnej histórie života viery. Prešli sme spoločne kus
cesty. Boli to radosti z Božej milosti pri mnohých z nich, ale aj
bolesť nad tvrdosťou sŕdc a neochotou sa poddávať pod Božiu
ruku. Pred Zborom CB v Košiciach stoja nové výzvy k duchovnému rastu, a to predovšetkým v príchode nového kazateľa,
ale tiež v možnosti budovania nielen duchovného, ale aj fyzického nového zborového centra na Bardejovskej ulici.
Keď sa budeme v nedeľu 24.6.2012 lúčiť na spoločnom
zhromaždení, z celého srdca chceme poďakovať Pánovi
za Tvoju vernú a možno niekedy aj ťažkú službu
v našom zbore. Chceme poďakovať aj Tvojej rodine
a predovšetkým manželke Boženke. Nie je prehreškom,
keď nám je dnes trochu ľúto, že všetky tie roky tak
rýchlo ubehli. V návale pocitov ale asi časom pozabudneme, čo nám na záver pri lúčení povieš. Preto prosím
aj pre Zborové listy o pár slov v tomto duchu.
Nech náš milostivý Pán sám ráči odplatiť všetku snahu,
námahu a prácu brata kazateľa Pavla Halžu v našom
zbore CB Košice a nech mu dá veľa zdravia a síl.
Zapísala D. Klincková

Prosba
A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým
a najviac domácim viery.
Gal. 6,10
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Slovíčko pre deti
Je tvrdohlavosť dobrá alebo zlá vlastnosť?
Prečítaj si zo Skutkov 5,27-32. Pri čítaní svojej Biblie
skús nájsť utajené slová:
„....Boha treba poslúchať....“
My všetci vieme, v čom je tvrdohlavosť zlá – keď neurobíme to, o čo nás niekto prosí, keď druhých nepočúvame,
keď ideme vlastnou cestou, nech sa deje čokoľvek. Ale vieš
o tom, že môže byť aj dobrá tvrdohlavosť?
Toto slovo „tvrdohlavý“ je zaujímavé. V angličtine má
slovo „tvrdohlavosť“ ten istý základ ako slovo „peň“. To je
zvyšok stromu, ktorému už chýbajú konáre aj kmeň. Vietor už
s ním ani nepohne. Stojí pevne ako skala.
Dobrá tvrdohlavosť je popísaná takto: v Biblii sme čítali, že Peter hovoril veľkňazovi, ktorý mu zakázal hovoriť
o Pánu Ježišovi: „Boha treba poslúchať, nie ľudí.“ A riekol:
„Nech s nami urobíte čokoľvek, my budeme poslúchať Boha.“
Máš tu dobrú tvrdohlavosť? Stojíš za Pánom Ježišom,
i keď sa ti kamaráti vysmievajú? Vieš povedať, že neurobíš
veci, ktoré sú zlé? Hovoríš si, že budeš poslúchať Boha?
Z Detskej misie, Příbor, ČR
preložila Hana Žežulová
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Staršovstvo informuje
K dispozícii nie sú žiadne nové informácie zo staršovstva.
Zapísal Ivan Žežula

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v pondelok 21.8.2012.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: J. Vaščák, br. kaz. Betina, 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
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas letných
prázdnin nebude.
Mládež: počas letných prázdnin nebude.
Kazateľ je k dispozícii
v každom čase.

k pastoračným

rozhovorom

Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. R. Betina 0905 347 550
Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Jubilanti: H. Žežulová
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
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 na mesiace júl/august
1.7.
5.7.
8.7.
12.7.
15.7.
19.7.
22.7.
26.7.
29.7.
2.8.
5.8.
9.8.
12.8.
16.8.
19.8.
23.8.
26.8.
30.8.
2.9.

Ne 10.00 Zhromaždenie /br. M. Kuzma, kaz. R. Betina/
Št
10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Ne
Večera Pánova
Št
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Št
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. R. Betina/
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Št 18.15 Biblická hodina /kaz. R. Betina/
10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Ne
Večera Pánova
Št 18.15 Biblická hodina
Ne 10.00 Zhromaždenie /br. M. Bielik/
Št 18.15 Biblická hodina
Ne 10.00 Zhromaždenie /br. M. Sabol z Bardejova/
Št 18.15 Biblická hodina
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. J. Talley/
Št 18.15 Biblická hodina
Ne 10.00 Zhromaždenie /kaz. R. Betina/
Zmena programu vyhradená.
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