SLUŽBY BOŽIE V KOSTOLE:
Nedeľa: 9:30
14:00 v Hrašovíku (4.n.v mesiaci)
17:00 večerné
Utorok: 17:00 večerné
BIBLICKÁ HODINA
Štvrtok 16:30 ZbC, Zvonárska 23
BOHOSLUŽBY V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Pondelok 14:30
Skladná ul.
Streda
15:00
Barca
Piatok
9:30
Garbiarska ul.
DETSKÁ BESIEDKA
Nedeľa 9:30 a 15:30 ZBC Zvonárska 23
STRETNUTIE DORASTU
Piatok
16:00
Dorastová klubovňa, Zv.23
STRETNUTIE STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE
Štvrtok 17:17
Zborová sála, Mlynská.23/1.p.
STRETNUTIE MLÁDEŽE M23
Streda
18:00
ZbC, Zvonárska.23
STRETNUTIE RODINNÉHO SPOLOČENSTVA - RoS
Nedeľa 15:30
Zborová sála, Mlynská.23/1.p.
VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA
na Základných školách v šk.roku 2014/2015
Pondelok
Utorok
Streda

Štvrtok

ZŠ Fábryho
SZŠ Dneperská
ZŠ Požiarnická
ZŠ L. Novomeského
ZŠ L. Novomeského
ZŠ Staničná
ZŠ Požiarnická
ZŠ Abovská
ZŠ Bruselská
ZŠ Tomášikova

PRÍPRAVA KONFIRMANDOV
1.ročník piatok
15:00
2.ročník

štvrtok

15:00

14:45
13:45
7:10
13:00
13:50
14:00
12:45
13:15
14:00
14:00

2.stupeň
1.stupeň
2.stupeň
1.stupeň

Zborová sála,
Mlynská.23/1.p.
ZbC,
Zvonárska.23/1.p.

Podrobnejšie aktuálne informácie o podujatiach
v CZ sú na webovej stránke: www.ecavke.sk
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SLUŽBY BOŽIE NEDEĽNÉ - TERASA
9:30 – modlitebná chvíľa
10:00 (Biely dom – Magistrát MK); Večera Pánova vždy
v 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb Božích, prípadne na
sviatky, ako je oznámené
SLUŽBY BOŽIE ŠTÓS – druhá nedeľa v mesiaci 9:30
SLUŽBY BOŽIE KOŠICE – ŠACA – tretia nedeľa v mesiaci
18:00 v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi vedľa
cintorína
SLUŽBY BOŽIE V UNIVERZITNEJ NEMOCNICI
L. PASTEURA – Tr. SNP, sobota o 18:00
DETSKÁ BESIEDKA
Nedeľa o 10:00 – deti začínajú na službách Božích a po
prvej piesni odchádzajú na besiedku
SPEVOKOL
pondelok o 17:30 EMŠ
STRETNUTIA ŽIEN (o aktuálnom stretnutí sa treba
informovať u vedúcej) utorok o 17:00 EMŠ
BIBLICKÁ HODINA (počas školského roku)
streda o 17:00 EMŠ (počas adventu adventné večierne)
DORAST (počas školského roka)
Piatok o 17:00 EMŠ
BIBLICKÉ SKUPINKY pre rodiny i jednotlivcov – info
u brata farára
NÁBOŽENSTVÁ na Základných školách
ZŠ Janigova:
v utorok o 14:00 hod.
ZŠ Trebišovská:
v stredu o 14:00 hod.
ZŠ Kežmarská 28:
v utorok 13:30 – 14:15 – 1. a 2. ročník
v utorok 14:20 – 15: 05 – 3. a 4. ročník
vo štvrtok 14:00 – 14.45 – druhý stupeň
Ak sa na vašej škole náboženstvo nevyučuje, sú dve možnosti:
1. Dieťa bude chodiť na školu, kde sa vyučuje. 2. Prihlási sa
dostatok detí na to, aby sa vyučovalo aj na vašej škole.

PRÍPRAVA KONFIRMANDOV
Konﬁrmácia
1. ročník konﬁrmačnej prípravy v piatok o 16:00 hod.
2. ročník konﬁrmačnej prípravy v utorok o 16:00 hod.
Podrobnejšie aktuálne informácie o podujatiach v CZ
sú na webovej stránke: www.terasa.sk

REFORMÁCIA - naša slávna

minulosť, náš fundament viery,
naša hrdosť na tých, ktorí obetovali
pre vec „očisty“ cirkvi tak veľa. Na
počiatku stál odvážny muž
pravdy doslova proti celému svetu.
Pápež a cisár boli v tom čase najmocnejším tandemom sveta. Ako
je možné, že tento osamelý výkrik
Martina Luthera nedokázali umlčať?

REFORMÁCIA je ale aj tieňom našich dnešných
životov. Všetci vieme, ako ťažko a bolestne prebieha
zmena nášho vnútra, ako ďaleko často býva od
spoznania svojej „biedy“, malosti, sebectva - k
rozhodnutiu niečo s tým urobiť - a k samotnému
ovociu ZMIEN. To isté sa dá konštatovať aj o celej
cirkvi. Ktosi jej život prirovnal k plavbe veľkej zaoceánskej lode, ktorej manéver pri zmene kurzu trvá
veľmi dlho. Keď si o dva roky pripomenieme 500-ročnicu reformácie budeme mať dôvody na oslavu,
radosť a spokojnosť s tým, ako plníme svoju úlohu
svetla a soli v tomto svete? Veríme, že aj toto
číslo nášho časopisu vám bude povzbudením
na vašej ceste viery.

Z obsahu:
Ondrej Kolárovský:
Radosť-voda-viera
Ľubo Badiar:
Obnov nás!
Aďka Némethová:
Kto je Pánom džungle?
Peter Podlesný:
Reštart 2014
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Slovo na úvod
Žijeme hektickú dobu, keď na nevenovanie sa
niečomu, mnohokrát postačuje povedať „nemám
čas“ a väčšina to prekvapujúco prijíma ako plnohodnotné
zdôvodnenie, bez ďalších otázok. Je to inými slovami:
„JA som si už naplánoval postupnosť mojich krokov v čase
a mám svoje veci.“ Zaujímavé však je, koľko nepodstatných
vecí mnohí stále stihnú a na koľko dobrých vecí
už čas nikdy nezostane.
Nedávno som čítal o špeciﬁkách istého náboženstva. Jedným z nich bolo, že celkom zmeškať dohodnuté
stretnutie je dovolené a v takom prípade
je to pre nich znamenie, že to stretnutie nebolo
požehnané a vníma sa to pozitívne.
A čo my, nechávame si miesto v „našich plánoch“
i pre Pána Boha? Má tam snáď vyčlenenú nejakú hodinku,
alebo Mu načúvame a nechávame Ho meniť naše plány
a Jeho určovať, kam a za kým ísť? Kde nás treba?
Požehnané chvíle pri čítaní SDG praje
Vladimír Chladný

Ohovárač

má diabla na jazyku
a ten, kdo
mu načúva,
ho má v uchu;
je medzi nimi
len malý rozdiel.
Martin Luther

Martin Luther
vo Wittenbergu
31. októbra 1517
pribíja na dvere
chrámu svojich 95 téz,
určených pre akademickú diskusiu,
ktoré najmä kriticky reagovali na prax
udeľovania odpustkov.

Pamiatka
reformácie
AKO NÁJDEM MILOSTIVÉHO BOHA?
Text: Rim.3,21-26
Dôležité reformačné zásady, ktoré formovali
myslenie a hlavne srdcia našich reformačných
otcov, sa stali našej generácii a našej cirkvi
frázami toľkokrát opakovanými, že sa už nad nimi ani
nezamýšľame. Tak ako sa nám stali všednými také dôležité pasáže, ako sú Otče náš, viera všeobecná kresťanská
alebo mnohé často citované verše.
Ježiš ma miluje – je taká vychytená Božia pravda – hlboká a osobná, a napriek tomu ako keby nepatrila nám,
ako keby sa nás len veľmi okrajovo dotýkala.
Keď sa presunieme do stredoveku, táto biblická fráza
neexistovala. Ježiš Kristus bol predstavovaný ľudu ako
prísny sudca. Sudca, ktorého sa ty musíš báť. Ak tu bol
niekto, kto ťa miloval, u koho si našiel súcit, tak to bola
Mária, Matka Božia. Alebo nejakí tí svätí. Ale Ježiš bol
prísny sudca, ktorého si sa musel báť, a keď nie, tak ťa
prinútili sa ho báť.
Keď sa dostal Luther do augustiánskeho kláštora, v jeho
srdci bola okrem iných jedna hlavá myšlienka:

„Kde nájdem milostivého Boha?“
A tak sa ho snažil hľadať všetkými vtedy dostupnými spôsobmi kláštorného života – dlhými modlitbami,
pôstmi, odriekaním si spánku, sebatrýznením až
mučením. Snažil sa, ako len vedel, upútať Boží záujem,
snažil sa o dotyk lásky. Boha si ale musíte zaslúžiť,
musíte si ho udobriť. Pretože ste zlí a hriešni, musíte si
jeho odpustenie a milosť nejakým spôsobom zaplatiť
– zadosťučiniť.
Príklad z ﬁlmu Luther, keď slúžil svoju prvú omšu a
odpadol, večer potom sa zvíjal na zemi a bojoval proti
diablovi. Jeho duchovný otec Staupitz ho utešoval:
„Takto bojovať proti diablovi ti nepomôže. Má
5000 rokov praxe, pozná všetky tvoje slabé
stránky.” „Veľmi sa bojím súdneho dňa“, povedal
Luter. „A myslíš, že nenávidieť sa ti pomôže?“, opýtal
sa Staupitz. „Nikdy si si nepripustil, že Boh nie je
spravodlivý? Spôsobil, že sa rodíme v hriechu a potom
sa na nás hnevá pre naše viny. Ten spravodlivý sudca,
ktorý nás napomína a hrozí nám pekelnými plameňmi.
Ja viem, je hriech čo i len na to pomyslieť“, povedal
Luther. Staupitz odpovedal: „Ty nie si zlý, si iba veľmi
poctivý. Boh sa na teba nehnevá, to ty sa hneváš na
neho.“ „Kiež by žiadny nebol“, odvetil Luther. „Martin, čo
vlastne hľadáš?“, opýtal sa Staupitz. „Milosrdného Boha,
ktorého môžem milovať, a ktorý bude milovať mňa.“,

povedal Luther. Staupitz si dal dole z krku kríž, vložil
ho Lutherovi do dlaní a povedal: „Potom zdvihni oči a
pripútaj sa ku Kristovi a spoznáš Božiu lásku. Povedz
mu: Som tvoj, spas ma. Ja som tvoj, spas ma.“ Luther na
kolenách opakoval tieto slová. Tu položil Martin Luther
základ toho, čo sa v ňom neskôr, pri intenzívnom štúdiu
Novej zmluvy vo Wittenbergu, naplno rozvinulo.
Je známa jeho „skúsenosť vo veži“, keď pri intenzívnom štúdiu listu Rímskym a slovách „spravodlivý bude
žiť z viery“ hovorí: „Bol som zachvátený horúčkovitou túžbou pochopiť Pavla v liste Rímskym. No
napriek tomu stále mi prekážalo jedno zvláštne
slovo v prvej kapitole. „Spravodlivosť Božia v
ňom zjavená.“ Nenávidel som toto slovo „spravodlivosť Božia“, pretože som bol naučený, v súhlase s
použitím a zvykom doktorov, chápať ho ﬁlozoﬁcky, ako
to nazývali, ako formálnu alebo aktívnu spravodlivosť,
podľa ktorej Boh je spravodlivý a trestá hriešnikov a
nespravodlivých.
Vo dne v noci som sa snažil meditovať o význame
týchto slov: „Spravodlivosť Božia je v ňom zjavená,
ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery.“
Potom nakoniec sa Boh nado mnou zmiloval a začal
som chápať, že spravodlivosť Božia je ten dar Boží,
ktorým spravodlivý človek žije, totiž viera, a že táto veta
– „spravodlivosť Božia sa zjavuje v evanjeliu“ – je v
pasíve, a že milostivý Boh nás ospravedlňuje vierou, ako

Bronzový reliéf zobrazujúci Martina Luthera vypočúvaného na Ríšskom sneme vo Wormse.

Martin Luther neodvoláva svoje
tézy na nemeckom Ríšskom sneme
vo Wormse 17. - 18. apríla a preto cisár
Karol V. vydáva 26. mája 1521 tzv.
Wormský edikt, ktorým potvrdzuje
kliatbu zo strany Ríma.

je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ Teraz som sa
cítil, akoby som sa znova narodil a vstúpil do raja.“
Vieru chápal ako pevnú dôveru srdca v Božie
milosrdenstvo pre Kristove zásluhy, ktorá sa
prejavuje dobrými skutkami z lásky - nie z donútenia, pretože by spasenie záviselo na týchto
skutkoch, ale z vďačnosti, pretože spasenie už
bolo potvrdené.
Bolo to kľúčové pochopenie Písma pre pokoj srdca
a správny vzťah s Bohom – toto ho oslobodilo.
Máš takúto svoju skúsenosť, milý brat,
sestra? Moment Božieho dotyku, kde si prijal uistenie,
že Boh je naozaj dobrý, že si nemusíš jeho priazeň a
odpustenie hriechov zaslúžiť, pretože to už bolo dávno
urobené a pre teba pripravené.
Verím, že poznáte ten pocit, že ste ho už zažili, keď
ste konečne boli pred Božou tvárou a keď ste povedali
ako Luther: „Pane som tvoj, spas ma.“ Vtedy sa vám
zdalo, ako keby vám niekto prestrihol tú obruč hriechu.
Vtedy ste pochopili, že ste dovtedy žili v hriechu, mŕtvi
Božím zasľúbeniam, oklamaní diablom. Ale zrazu sa
všetko zmenilo – zrazu ste sa narodili, lebo Ježiš Kristus
vstúpil do vášho života. Vtedy ste pochopili, že síce:
„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v
Kristovi Ježišovi.“
Ako nájdem milostivého Boha? Bola Lutherova
zásadná otázka. Odpoveď našiel v Písme, ktoré ho
nasmerovalo k jedinej pravej odpovedi: Ku Ježišovi Kristovi, „ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze

vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil
svoju spravodlivosť prehliadnutím
hriechov páchaných predtým, v
čase Božej zhovievavosti, aby tak
dosvedčil svoju spravodlivosť v
terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v
Ježiša.“
Ale posledná zásadná otázka
pri tejto základnej reformačnej
téme znie: „Aký je rozdiel medzi
nami a svetom?“ Že chodíme
sem na toto miesto, na služby
Božie a oni nie? Iste, to je pravda,
chodíme do chrámu, ale potom,
keď sa vrátime domov, nevidieť
žiaden rozdiel – žijeme ako pohania. Jedna je vec, čo
vyznávame ústami, a druhá, či v tom našom vyznaní
vieme aj stáť a chodiť. „Po ovocí poznáte ich“, hovorí
Ježiš.
Čo je moja identita, ako evanjelika – Luterána
– čo bola Lutherova identita, na čo sa odvolával, čo
žil? SLOVO BOŽIE A EVANJELIUM V ŇOM ZJAVENÉ
A DANÉ VŠETKÝM, KTORÍ HO CHCÚ PRIJAŤ. „MOJE
SVEDOMIE JE ZVIAZANÉ BOŽÍM SLOVOM.“
A to bola preňho tá najlepšia správa, že je „Ospravedlnený milosťou – zadarmo, vykúpeným v Ježišovi
Kristovi“. Ty preto nemusíš urobiť nič, absolútne nič, len
tento dar prijať. Potrebuješ kľaknúť na kolená a volať:
„Ježiš som tvoj, spas ma.“ Ako ten hriešnik z Ježišovho
podobenstva: „Pane, buď milostivý mne hriešnemu.“
Ale ja sa správam niekedy ako ten farizej pri pohľade na
svet, ktorý žije v hriechu a hovorím si: „Pane, ďakujem,
že nie som ako tamten alkoholik či bezdomovec, ako
moja suseda, čo ohovára, kolega, čo klame...“ Každý by
sme si vedeli doplniť to svoje, čo sa nás týka a dodať:
„Veď pozri, čo všetko ja robím pre teba...“ Čo ale povedal Ježiš? Publikán odišiel ospravedlnený a omilostený.
Ja nás, milé sestry a bratia neobviňujem, neodvážim
sa, ale Slovo Božie hovorí, aby sme všetko, čo nás viaže
k tomuto svetu, všetko, v čom sa snažíme Boha si kúpiť
či udobriť, dali na kríž a vyznali ako hriech.
Aby sme tu dnes prijali úplné Božie odpustenie
a omilostenie, pretože je to pre nás pripravené
a je to pripravené zadarmo. Stanislav Kocka 4/5

Martin Luther

Ľubo Badiar

nám aj po 500 rokoch ukazuje na

Písmo Sväté
Pri každoročnej spomienke na
reformačné udalosti sa zväčša
venujeme celej škále
historických okolností,
ktoré začali Lutherovým verejným vystúpením
proti predaju odpustkov. Zvyknú sa tiež spomínať
a citovať Lutherove diela, ktorými obhajoval svoje
tézy a ktoré napísal v tomto „hektickom“ období
svojho života pod obrovským tlakom svojich silných
oponentov. Cisár Karol V. a pápež Lev X. neboli vtedy
žiadnymi slabými hráčmi na šachovnici sveta - veď
moc sveta a cirkvi sa často v dejinách spájala, aby
dosiahla požadovaný cieľ.
Luther v tom čase vydáva svoje hlavné reformačné spisy, v ktorých svoje názory obhajuje. Rok
1520 je pre Lutherovu literárnu činnosť mimoriadne
plodný. Uverejňuje 30 spisov, medzi nimi najhlavnejšie ako Reč o dobrých skutkoch, Kresťanskej šľachte
nemeckého národa, O náprave kresťanského stavu,
O babylonskom zajatí cirkvi a O slobode kresťana.

Socha
Martina Luthera
na námestí
vo Wittenbergu

Luther sa spočiatku neusiloval o založenie novej cirkvi,
aj keď neskôr sa tak stalo, ale o reformu vtedajšej
cirkvi na základe týchto princípov:
Sola scriptura:
Autorita Písma je vyššia ako autorita cirkvi.
Sola ﬁde:
Človeka ospravedlňuje jeho viera, a nie dobré skutky.
Sola gratia:
Božia milosť je dar, nemožno si ju nijako zaslúžiť alebo kúpiť.
Solus Christus:
Iba Kristus, on je srdcom a stredom Biblie, centrom celého kresťanského života a viery. On sám je vzorom a príkladom
cirkvi a On sám je dostačujúcim.
Pripomínajúc si tieto 4 piliere reformácie by sme nemali zabúdať
na veľký a významný čin Martina Luthera, ktorým dôsledne
uviedol do praxe reformačnú doktrínu „Sola Scriptura“
- prekladom Nového zákona a neskôr aj celej Biblie do
vtedajšej ľudovej nemčiny, čím reálne sprístupnil Slovo Božie
jednoduchému človeku. Ak Luther tvrdí, že autorita Písma je nad
autoritou cirkvi - hovorí nám aj dnes, do dnešných pohnutých
cirkevných čias, že autoritou v potenciálnych sporoch, dôrazoch a
neporozumeniach (tak ako to bolo v jeho časoch) nám má byť
„Norma normans“ - Písmo Sväté. Keď sa častokrát sporíme
presadzujúc svoje názory - či už farári medzi sebou, farári verzus
laici alebo predstavitelia cirkvi navzájom - mali by sme sa zastaviť
a vydať touto Lutherovou cestou sebareformy - sadnúť za Písmo
a viesť nad ním dialóg, argumentovať, vykladať ho, nechať
si ním formovať svojho ducha - a potom ho poslúchnuť.
Ak by sme šli touto cestou, nepochybujem, že by medzi nami
nebolo toľko prekážok, ako je tomu dnes.
Namiesto toho, sa totiž stále častejšie zdôrazňuje „moc“
spisov A.V. a CPP ECAV - ktoré sú iba „normou odvodenou“
od Biblie - Normy všetkých noriem.
Pre niektorých to bude znieť hereticky! Ale žiaľ,
ak sa moc a Pravda Biblie prekryje čímkoľvek
- začína rozklad a rozvrat!
Tak skúsme formulovať praktický záver: Potrebujeme sa reformovať vo svojom intenzívnom návrate k Písmu. Či v dennodennom
osobnom živote, živote našich zborov, všetkých
služieb i grémií celej cirkvi. A potom sa Boh
prizná a zošle svoje požehnanie. To je isté!

Ondrej Kolárovský

Kto som?
„Osobný projekt“

Letný zborový tábor
Cirkevného zboru Košice-Terasa
Predĺženého víkendu 7.-10.8.2014, na novom
mieste, sa zúčastnilo približne 50 ľudí, vrátane
detí, z nášho cirkevného zboru, ale i hostí. Teplý
vrch je rekreačná oblasť pri vodnej nádrži s rovnomenným názvom, podľa oﬁciálnych údajov s najteplejšou
prírodnou vodou na Slovensku. No, možno až taká teplá
nebola, ale mokrá bola dosť. Niektorí využili voľný čas
na chytanie rýb, iní na chytanie slnečných lúčov alebo
člnkovanie. Niektorí, najmä mužské pokolenie, s nadšením privítalo možnosť ísť si vystreliť – nie z druhých
– ale zo vzduchovky. V spoločnom programe si každý
mohol nájsť to svoje. Či už išlo o témy, spoločný spev,
program s deťmi a pre deti alebo diskusie v skupinách
či hry. Hlavnou myšlienkou tábora bolo zamýšľať sa nad
sebou vo vzťahu k Bohu, k druhým ľudom, v cirkvi i k
svetu. Pobyt nám spestrila aj havária s vodou po búrke,
keď skoro jeden deň sme boli bez riadnej vody.

Ale aj to sme prežili. Prežili sme nemálo pekných
chvíľ aj pri potulkách do Drienčan, kde svojho
času pôsobil aj Pavol Dobšinský. Škoda, že toto
výnimočné miesto pre každého milovníka slovenských
rozprávok len pomaly napĺňa svoj potenciál. Ale aj tak
sme tam okrem pamätnej fary Dobšinského a starého
kostolíka mohli vidieť aj slnečné hodiny s motívmi
rozprávkových postáv, labyrint a ďalšie pozoruhodnosti.

Reštart
Každý rok, mesačne, týždenne, možno aj denne
vysielame v službe mládežníkom k Bohu veľa
modlitieb. Častokrát sa naše modlitby zintenzívnia
keď prichádza čas prázdnin. Viem, že potrebujeme,
aby vo veciach, kde sme nedostatoční, pôsobila Božia
milosť. A tak sa modlíme, premýšľame o vďake a o tom
čo potrebujeme. Verte, nie je nepodstatné či sa modlíme, alebo nie. Do istej miery zostáva “efekt” modlitby
tajomstvom, ale napriek tomu často vidíme Božie odpovede. Pred letom, v závere školského roka, sme cítili
v službe potenciál, aby sme slúžili viacerým mladým ľuďom. Dovtedy sa nás stretávalo na štvrtkovom Reštarte
niečo medzi 40 až 60 mladých ľudí. A tak sme to začali
hovoriť Bohu: ”Pane, zvládneme viac, pomôž nám,
pridaj nám.” Verte alebo nie, po zážitkovom lete
k nám začalo chodiť niečo medzi 70 až 100 ľudí.

Pre nás v tíme to bola odpoveď na modlitby.
Už sa vám stalo, že reakciou na Božiu odpoveď
bolo preľaknutie? Mne túto jeseň... Tak, ako som sa
nadchol Božou odpoveďou, tak som si na druhej strane
uvedomil aká bola naša prosba krátkozraká. Nedomysleli sme celkom, ako sa budeme modliť. Aké môže mať
naša vypočutá modlitba následky? Čo ďalej? Ako sa
postarať o také množstvo ľudí? Ako pracovať, aby sme
ich nestratili? Kde nájdeme nových vedúcich skupiniek?
Máme mnoho otázok. Verím, že pomocou modlitieb a
služby odpoveď nájdeme. Znova som si však uvedomil,
že modlitba nemá byť iba vyrozprávaním svojich túžob
a očakávaní. Mala by vychádzať z ochotného, pripraveného vnútra. Sme ochotní po rozhovore s Bohom prijať
odpoveď, ktorá žiada, aby sme sa rozdali? Aby sme
reagovali na potreby? Aby sme dali viac, ako doteraz?

Zasmejme sa

Prečo sa voláme augsburskými?
 Pretože máme sídlo v Augsburgu.
Ako sa volá naša hymna?
 Nad hradom sa blýska!
Ako sa stáva voda pri Krste svätom spasiteľnou?
 Rečami farára
Kto tvorí predsedníctvo dištriktu?
 Dištriktor
Suma zákona znie?
 Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého
sveta, z celej dediny, z celého mesta
a seba samého ako svojho blížneho.

Vyučovanie náboženstva a príprava
ku konﬁrmácii ústami našich ratolestí:
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Reštart tím Peter Podlesný

Uveďte príklad na kajúcu a oslavnú modlitbu!
 Pane Bože, prosím, pokajaj môjho brata.
Koľko sviatostí máme v našej cirkvi a ktoré sú to?
 Máme sviatosti: Vianoce, Veľká Noc.
Kde vydal Pán Boh 10 Božích prikázaní?
 Na Golgotskom štíte.
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Projekt „Deti Afriky“ snáď netreba
zvlášť predstavovať.
Ladislav Ivanecký, člen cz Terasa, sa zúčastnil
spolu s bratmi z Třinca misijnej cesty v Tazánii.
Okrem misijného pôsobenia na rôznych miestach, v kostoloch, v školách, navštívil aj školu
Yedidia v Maretadu, kde podporujeme vzdelávanie študentov cez projekt Deti Afriky. Pritom sa
stretol aj s bratom farárom Zakom Malekwom,
ktorý v minulom roku navštívil aj naše cirkevné zbory a cirkevné školy v Košiciach a okolí.
Priniesol odtiaľ mnoho autentických dojmov a
informácií. Tu prinášame aspoň niektoré z nich.
SDG: Čo ťa viedlo k ceste do Tanzánie? A prečo
vôbec tento projekt?
LI: Cítil som potrebu to tam vidieť, zažiť a spoznať ľudí,
ktorým pomáhame a ktorí sprostredkujú našu pomoc.
Cítil som sa málo vtiahnutý do tohto projektu. Hlavne
musím povedať, že Michal Klus mi stále hovoril, aby
som šiel, že ma to nabije veľkou energiou. Nevedel som
si to predstaviť a aj som sa bál. Bál som sa všetkých
očkovaní, straty času, neviem dobre anglicky...
Dnes môžem povedať, že som vďačný Michalovi a hlavne Pánu Bohu, že som tam bol. To, čo sme tam zažili, je
možné zažiť len medzi blízkymi ľuďmi, ktorí vás príjmu
medzi seba. Otvorene vám hovoria o svojom živote,
svojich obmedzeniach, radostiach, zvykoch, ale aj o
potrebách a plánoch. Spoznávali sme oblasť Manyara z
pohľadu, z ktorého ju turista nemôže spoznať. Boli sme
s nimi a žili sme s nimi na evanjelizačných stretnutiach, bohoslužbách, školeniach pre lídrov, návštevách,
vyučovaní na školách, ale aj nákupoch, pri jedle.

Radosť - voda - viera

Z misijnej cesty Laca Ivaneckého v Tanzánii
Rozhovor pripravil O. Kolárovský

Môj pohľad na ľudí v Tanzánii sa veľmi po tejto návšteve
zmenil. Veľa ľudí, ktorých som tam stretol, obdivujem a
chcem im pomôcť. A som presvedčený, že to nie je ťažké
a netreba na to veľa. Chcem byť súčasťou tejto pomoci.
SDG: Spomenul si Michala Klusa, evanjelického
farára Sliezskej cirkvi v Třinci. Kto okrem vás
dvoch sa zúčastnil tejto cesty?
LI: Michal bol v Tanzánii teraz už po štvrtýkrát. On
je vlastne iniciátorom a hlavným motorom celého
projektu v Čechách a aj u nás. Vzal tam tentokrát aj
svojho najstaršieho syna, ktorý to dostal ako darček
ku konﬁrmácii. A ešte šiel s nami Jiří Zietek, tiež člen
SECAV, ktorý bol naším hlavným fotografom a dokumentaristom cesty. Neskôr sa k nám pridali ešte dvaja
dobrovoľníci, Adam a Daniel, ktorí trávia v Tanzánii
dobrovoľnícky rok, pomáhajú a misijne pôsobia v škole
Lea v Dongobeshi, ktorú podporujú Česi.
SDG: Čo všetko si v tej Afrike videl a zažil?
LI: To sa nedá stručne opísať. Boli sme tam dva týždne
(pozn.: 25.6.-7.7.). Navštívili sme mnoho miest, od
veľkých a relatívne bohatých (Arusha, Haydom), až
po veľmi chudobné oblasti (Yadachini). Teda, celá tá
hlavná oblasť, kde sme sa pohybovali, bola značne
chudobná, merané našimi štandardmi. Zúčastnili sme
sa evanjelizačných stretnutí, služieb Božích,
konferencie pre mladých a školení pre pracovníkov v cirkvi. Stretli sme jednoduchých ľudí, ale aj
biskupov. Videli sme školy, ktoré podporujeme,
trávili tam čas s deťmi, videli vyučovací proces
v akcii, rozprávali s učiteľmi a riaditeľmi o ich
živote, nádejach a potrebách. Videli sme ovocie
misijnej práce Nórov, ktorí vybudovali a dodnes
podporujú nemocnicu v Haydome. Boli sme
na miestach, kde nie je ešte elektrina, ale čo je
horšie, nedostatok vody je obrovský problém pre

väčšinu obyvateľov. Videli sme a aj nakupovali, na miestnych tradičných trhoch, kde sa dá kúpiť všetko, od kravy po klince. Výnimočným
zážitkom bolo pre nás safari v národnom parku Lake Manyara, kam
sme sa dostali počas spiatočnej cesty na letisko v Arushi. Z diaľky sme
videli aj Kilimandžáro.

dištriktu Mbulu, ako aj s jeho dvomi
predchodcami. Jedného z nich, 92-ročného milého pána, sme našli ako vo svojej
záhrade mačetou vysekával priestor pre
dobytok. Počas našej návštevy k nemu
prišla aj delegácia zo zboru, aby tam slúžili
Večeru Pánovu.
SDG: Najviac nás asi zaujíma škola a
študenti, ktorých podporujeme.
LI: Navštívili sme jednak Lea School v Dongobeshi, kde sme aj strávili viac času,keďže
túto školu už dlhšie podporujú naši
priatelia zo sliezskej cirkvi. To je základná
škola. Slovenský projekt Deti Afriky sa

SDG: Vedel by si nám pár slovami priblížiť
Evanjelickú cirkev v Tanzánii?
LI: Luteránska cirkev má asi 6 mil. členov, má 24 dištriktov,
vysvätených 220 žien a počtom stále rastie. V meste Arusha,
kde je letisko, sme nakrátko navštívili aj vedúcu sociálnej práce a
misie pri Luteránskej cirkvi. Stretli sme sa aj so súčasným biskupom

však sústreďuje na strednú
školu Yedidia v Maretadu.
Tento kontakt vytvoril brat
Maroš Simon, ktorý tam bol
pred dvoma rokmi spolu s
Michalom. My na tejto škole
podporujeme v súčasnosti
19 študentov.
Škola ma 3 triedy, 3
kancelárie, 7 učiteľov a
3 ďalších zamestnancov.
Študuje tam 137 študentov, majú k dispozícii
2 budovy plus jednu vo výstavbe, na ktorú ﬁnančne
aj my prispievame. Majú pozemky pri škole, kde sú
ihriská na futbal, netbal, volejbal a pole na pestovanie kukurice a iných plodín, ktoré škola pestuje ako
stravu pre študentov. V škole sa vyučuje od pondelka
do piatka, od 8.00 do 17.00 hod. s tým, že v piatok sa
vyučuje náboženstvo, teda Biblia. V škole sú aj katolíci
aj traja moslimovia. Učia sa predmety ako MAT,
BIOL, CHEM, POĽNOHOSP, FYZ, NOS, LITERAT, ANG,
SWAHILI – okrem swahili sa všetko učí v ANGL.
Všetci učitelia sú kresťania.
Školu spravuje rada školy, ktorá sa skladá z 5 členov.
Podmienky sú ťažké. Elektrina v Maretadu nie je a
riaditeľ Paulo ani nevie, kedy bude (naše riešenie by
mohol byť solár). Voda je tiež veľký problém. Boli sme
na mieste, kde privedú potrubím vodu - asi 1,5 km od
školy a boli sme na mieste odkiaľ dovážajú vodu na
stavbu aj na umývanie a varenie. Asi 2 km opačným
smerom je studňa vo vyschnutom koryte rieky. Je to
fakt náročné.
SDG: Ako sa môžu absolventi tejto školy po jej
skončení uplatniť?
LI: Po skončení školy sa študenti môžu uplatniť ako
učitelia v primárnej škole (PS), ak je nedostatok
učiteľov, alebo inde. Po skončení, po 4 rokoch, môžu ísť
na college na 1 alebo 2 roky a môžu sa stať kvaliﬁkovanými učiteľmi pre PS, alebo si urobia 5. a 6. ročník a
môžu na univerzitu. V súčasnosti podporujeme už aj
jednu absolventku školy, Loemu, ktorá začala študovať
učiteľstvo na college.
SDG: Ako je škola ﬁnancovaná?

LI: Škola má peniaze od rodičov, od nás a od našich partnerov z Nebor (SECAV). Od štátu nemá nič. Štát len určuje
pravidlá a obmedzenia. Škole by pomohlo, keby mala pre
študentov aj hostel (ubytovňu) ako je v Lea v Dongobeshi.
SDG: Ako teda môžeme najúčinnejšie pomôcť tejto
škole?
LI: V prvom rade podporou študentov. Čím viac študentov
budeme podporovať, tým lepšie pre školu. Taktiež môžeme podporovať niektoré ďalšie projekty. V súčasnosti sa
zameriavame najmä na dokončenie ďalšej triedy. Ďalej
chceme prispieť na zariadenie triedy nábytkom. Prispeli
sme v minulosti aj na osivo a ďalšie veci. Informácie sú k
dispozícii aj na našej webstránke www.detiafriky.sk
SDG: Ako reagovali študenti, prípadne učitelia,
na Tvoju návštevu?
LI: Doniesol som im tam nejaké dary. Dresy z Čiech, od
nás čiapky, lopty, drobnosti do školy a podobne. Riaditeľ
Paulo Bura nás prijal v malej miestnosti - jeho kancelárii
a ako všade, aj tu nás najprv pohostili. Zúčastnili sme sa
pripraveného programu, ktorý pripravili študenti - hudobná skupina. Bolo to plné energie a tanca. Po programe
sme si obhliadli areál školy. Sú tu budovy, kde sú aj triedy,
ihriská futbalové, volejbalové a netbalové, ďalej pozemky
školy, kde pestujú kukuricu, fazuľu, slnečnicu. V škole sa
v tom čase neučilo, lebo mali športový deň. Mnoho študentov v škole nebolo, lebo bol práve zber úrody a musia
pomáhať doma. Videli sme ako s nadšením v dresoch a s
loptami, ktoré od nás dostali, hneď športovali.
SDG: Aké sú tvoje najsilnejšie dojmy z tejto cesty?
LI: Životné príbehy ľudí, ako sú pastor Zak, riaditeľ

Lea school Martin Tango, Malkiady, riaditeľ „našej“
školy Paulo Bura a v YaedaChini (chudoba v chudobe),
svedectvo žien ako Debora, Ester, Elisa. Ich príbehy som
poznal z rozprávania Michala a všetkých som mohol
osobne stretnúť a myslím, že niektorých aj spoznať. Zo
všetkých ma najviac núti k zamysleniu životná cesta
pastora Zaka. Vyrástol v Karatu vo veľmi ťažkých podmienkach. Potom sa z neho stal vynikajúci oštepár. Bol na
troch OH, študoval na univerzite v USA, zvládol bakalára
zo sociálnej práce a potom vyštudoval povolanie farára
v Minnesote. Bol v USA 10 rokov a mal pohodlný život,
podľa našich kritérií. Vrátil sa však domov a žije v
Dongobeshi. Má doma 19 detí a spolu s manželkou ich
vychovávajú. Ani jedno dieťa nie je biologicky ich. Ich
dve dcéry sú vydaté a žijú vo veľkých mestách.
Čím je naplnený jeho život a čím môj? Nikdy som ho
nepočul sa na niečo sťažovať. Zak je o 11 rokov starší
ako ja. Má 63 rokov a ja rozmýšľam, ako to vyzerá, keď
príde domov. Čomu sa venuje a čomu sa môže venovať.
Bol som v jeho domácnosti 2x a bol to požehnaný čas.
Boli tam deti od 8 do 25 rokov a všetko bolo skutočné a
vrelé. Zak ako starší človek potrebuje súkromie, trocha
byť sám, odpočinúť si fyzicky aj citovo, ale to si viem len
ťažko predstaviť. Čo my si myslíme o takomto človeku?
Aké obete my prinášame pre svojich blížnych?
Aké je to naše praktické kresťanstvo?
Ďalšia vec je voda. Čo je voda a čo znamená pre náš
život? V oblasti Manyara, ktorá je okrem iného cca 2000
metrov nad morom, je veľký nedostatok vody. Prší tam
v apríli a v novembri. My sme tam boli na prelome júna
a júla, a bolo tam sucho. Neviem si predstaviť, ako to

tam vyzerá v októbri. Dostatok vody, ktorý máme my,
je veľkým požehnaním od nášho Pána. Nikdy som si to
neuvedomil viac než počas tohto pobytu. Máme byť za
to veľmi vďační. Voda sa v Dongobeshi čerpá z potoka,
ktorý tečie stredom mestečka. Je značne znečistená a
využívajú ju ľudia aj dobytok. Voda sa preﬁltruje cez
piesok a následne sa prevarí. Z takejto vody sme pili
kávu aj čaj. Na pitie sa používa balená voda v uzavretých fľašiach.
Radosť. Na všetkých našich návštevách a stretnutiach,
pri rozhovoroch s ľuďmi, bolo cítiť vďačnosť a radosť.
Ľudia sú veľmi často usmievaví a bezprostrední. Napriek
ich materiálnej situácii sa nesťažujú. Áno, prosia o pomoc. Chcú, aby sme podporovali ich deti alebo prispeli
na stavby, ale nie sú mrzutí a nesťažujú sa. Túto radosť
bolo vidno na školách medzi deťmi, ale aj v kostoloch
na službách Božích, či pri osobných stretnutiach.
SDG: Kde môžu záujemci získať viac informácií,
prípadne aj o tom, ako konkrétne podporovať
študentov?
LI: Najskôr na webe www.detiafriky.sk. Tam sú aj
presné inštrukcie a kontakty, ako postupovať v prípade
záujmu zapojiť sa aktívnejšie do projektu. Okrem pravidelnej mesačnej podpory je možné podporiť projekt
aj jednorazovo. Chcem tiež zdôrazniť, že celá výška
príspevku, ktorý je účelovo viazaný, ide priamo do cieľa
v Afrike. A samozrejme, ak má niekto osobné otázky,
rád sa s ním stretnem aj osobne, prípadne prídem
odprezentovať svoje zážitky aj do spoločenstva, podľa
dohody a v rámci možností. Môžete ma kontaktovať
buď tiež cez web alebo v našom cirkevnom zbore.
SDG: Povieš nám niečo o dobrovoľníckom roku?
LI: V súčasnosti, ako som už spomínal, sú tam dvaja
mladí muži na 9 mesiacov. Projekt ﬁnancuje EÚ. Je to
projekt českej diakonie a zboru v Třinci. Pre ďalší rok
pozvali do partnerstva aj nás s tým, že zo Slovenska by
mohol ísť jeden človek. Odborným garantom projektu
na slovenskej strane je ERC. Už čoskoro budeme mať
detailnejšie informácie, ale už teraz sa môžu prípadní
záujemcovia za to modliť a premýšľať, a prípadne sa
nám ozvať o ďalšie informácie.
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SDG: Ďakujeme za rozhovor a prajeme Božie
požehnanie pre celý projekt. LI: Aj ja ďakujem.

Obnov nás!
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Po 7-ročnej prestávke sa v Ľubovnianskych kúpeľoch stretlo 230 ľudí z ECAV
na 11. Konferencii Rodinných spoločenstiev ECAV.
Počas uplynulých rokov sme často dostávali otázky, prečo sa
konferencie nekonajú. Pripomínali nám potrebu obnoviť tieto
konferencie, pretože boli pre všetkých účastníkov motivačným
a povzbudzujúcim momentom počas minulých 10 rokov. Keďže
týchto podnetov pribúdalo, hľadali sme vhodný spôsob, ako
nanovo začať. Občianske združenie Rodinné spoločenstvo
ECAV, ktoré bolo založené v polovici tohto roku sa stalo ďalším
dôležitým článkom pri formovaní nového organizačného tímu,
ktorý spolu s VD a cirkevným zborov v Košiciach dostal zadanie
pripraviť 11.Konferenciu.

Máme za sebou 11.Konferenciu Rodinných
spoločenstiev ECAV. Pripravovali sme ju s
obavami, či sa ešte podarí po takej dlhej odmlke,
znovu osloviť generáciu manželských párov v
priemernom veku okolo 40-50 rokov, aby znovu
vstúpili do otvoreného priestoru RoS. Už prvý
večer sa však tieto obavy rozplynuli. Ľudia, ktorí
na tento impulz trpezlivo čakali počas tejto
odmlky, vytvorili atmosféru, aká by mala
byť súčasťou každej živej Božej komunity,
ktorá je rada spolu a zdieľa sa.
Program konferencie bol tradične nabitý.
Štyri hlavné témy, ktoré boli inšpirované textom
z listu Rimanov 12,2 nás viedli k úvahám o
premene našich životov:

Hlavný text
11.Konferencie RoS
1/Nepripodobňujte sa
tomuto svetu,
2/ale sa premeňte
3/obnovením mysle,
4/aby ste vedeli
rozsúdiť, čo je
vôľa Božia.

 Pohľady do spoločenskej sály Hotela SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch
na účastníkov konferencie počas sobotňajšej témy - Premeňte sa obnovením
mysle a nedeľných Služieb Božích s témou Rozpoznávajte Božiu vôľu s
Večerou Pánovou.
 Brat farár Ján Hroboň hovorí na tému Premena je Metanoia.
 Doprovodná hudobná skupina viedla citlivo a profesionálne spoločné chvíle
uctievania a modlitieb počas celej konferencie.

V dňoch 6.-9.11.2014 sa teda uskutočnila obnovená
11.Konferencia RoS ECAV, aby nadviazala pretrhnutú niť.
Čo priniesla okrem bohatého programu a množstva príležitostí
stretnúť starých známych, priateľov, bratov a sestry z celého
Slovenska.
V prvom rade dobré dynamické spoločenstvo. Vedomie, že
sme rôzni a v tom je sila cirkvi.
Poznanie, že si máme navzájom čo dať, pretože tvoríme
zrelú strednú generáciu, ktorá už má čosi odžité a môže sa
vzájomne obdariť cennými skúsenosťami.
Tiež povzbudenie, že chceme v našej cirkvi slúžiť svojimi
darmi v rôznych oblastiach, podľa potreby i obdarovania
každého z nás.
Tomuto cieľu slúžilo aj 8 interaktívnych seminárov rozdelených
do 4 tématických skupín: manželstvo, rodičovstvo, budovanie spoločenstva a misia. Tieto viedli farári i laici z našich
cirkevných zborov.
Súčasťou konferencie bolo aj informatívne
stretnutie OZ Rodinné spoločenstvo ECAV s
cieľom pozvať účastníkov k aktívnej spolupráci
v tomto združení, aby sa mohlo stať vplyvným
hnutím aj na poli občianskej spoločnosti. Členom
tohto občianskeho združenia sa môže stať každý
občan Slovenskej republiky, ktorý sa stotožňuje s
jeho cieľmi a súhlasí so stanovami OZ. Predsedom
tohto združenia sa stal Peter a Mihoč, tajomník
biskupa VD a podpredsedom Ľubomír Badiar,
dozorca CZ Košice.

Osobne som vnímal, že 11.Konferencia RoS ECAV priniesla
oživenie vzťahov vzájomnosti a naštartovala proces
rastu a prípravy na službu dôležitej generácie v našej
cirkvi, ktorá potrebuje obnoviť vedomie, že je Bohom
povolaná zastať sa pozícií služby vo svojich cirkevných
zboroch, aby naše cirkevné komunity mohli vstúpiť aj
do priestoru občianskej spoločnosti - v službe lásky a
dobročinnosti. Máme nádej a modlíme sa za to, aby nás náš
Veľpastier viedol, premieňal a zjednocoval na tejto ceste.
Viac informácií o RoS nájdete na stránke:
http://www.rodinnespolocenstvo.sk/
Ľubo Badiar

Kto je Pánom džungle?

Počas prvého letného týždňa sa napriek
prázdninám stretávala v jednej škole v
Košiciach celkom pekná kôpka ľudí.
Nebolo to však kvôli doučovaniu, ale kvôli spoločnému
času na dennom detskom tábore. 56 detí, 11 dospelých
vedúcich a 17 pomocníkov - dorastencov hľadalo počas
piatich dní odpoveď na otázku „Kto je Pánom džungle?“
Na začiatku všetci táborníci stroskotali počas
plavby loďou kvôli chybe kapitána a dostali sa na
ostrov do džungle. Džungľa skrývala rôzne nebezpečenstvá a stroskotanci hľadali niekoho, kto ich zachráni
a odvedie z ostrova domov. Po čase ho našli a bolo na
nich, či pôjdu za ním alebo nie, lebo cesta domov bola
úzka a ťažká.

Je úžasné, že deti mohli v tejto džungli poznávať
aj Božie pravdy. Džungľu sme prirovnávali k nášmu
životu na tejto zemi, kde je mnoho zla a hriechu. Deti
spoznávali, aké dôležité je nekráčať po ceste zlých.
Odpoveď na otázku „Kto je Pánom džungle?“ bola zrazu
všetkým jasná. Je to Pán Ježiš, lebo len On má moc
všetkých ľudí zachrániť a doviesť ich naspäť k Pánu
Bohu.
Deťom sa džungľa veľmi páčila, lebo aj keď je
nebezpečná a miestami strašidelná, zažili tam
veľa zábavy počas hier, súťaží, spevu a aj výlet.
Na výlet sme išli do zoologickej záhrady v Kavečanoch.
Veď kde inde sa dá vidieť toľko džungľových zvierat. Vo
veľkej hre deti hľadali zvieratá, o ktorých sa píše v Biblii
a boli by ste prekvapení, koľko veľa ich tam bolo.

V piatok, posledný táborový deň, sme mysleli
na tých, ktorí v džungli ostali a nepoznajú
cestu domov. Aká dôležitá je misia a nesenie
evanjelia medzi ľudí. Doobeda prišla medzi nás Zuzka, ktorá bola ako misionárka v Afrike a bolo veľmi
zaujímavé počúvať o tamojších zvykoch, starostiach
a hlavne o deťoch. Poobede na vyhodnotenie
zavítali aj rodičia a starí rodičia, ktorí mohli vidieť,
ako dopadla veľká táborová súťaž a čo si jednotlivé
skupiny táborníkov pre nich pripravili.

Ďakujeme Pánu
Bohu za vzácny
čas milosti, za Jeho
ochranu počas celého
tábora, za ochotu
a silu služobníkov,
za úsmevy detí, za
miesto, kde sme boli,
za chutné obedy a za
spoznávanie nových
kamarátov.
Aď ka Némethová
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Zborový deň na Terase
V Cirkevnom zbore Košice - Terasa sme si dňa 1.10.2014 pripomenuli 12. výročie jeho založenia
Pri tejto príležitosti sa konal zborový deň nášho cirkevného zboru a to týždeň vopred, dňa 28.9. kvôli kolízii s
termínom konania Medzinárodného maratónu mieru, čo
by komplikovalo dopravu.
Zborový deň je výborným miestom k stretnutiu rôznych generácií,
mladších i starších, aby sme sa navzájom spoznávali a prežívali,
že patríme k sebe ako jedna Božia rodina. Sviatočné Služby Božie
sa konali v tradičnom čase o 10:00 hod. v zasadačke Magistrátu
mesta Košice a kázňou nám poslúžil brat farár Dušan Cina,
riaditeľ BÚ VD v Prešove. V rámci SB mala krátky vstup detská
besiedka a piesňou nám poslúžil spevokol Nádej.
Po Službách Božích sme sa presunuli na stavbu nášho
nového kostola, kde nás privítal brat farár Ondrej Kolárovský
a spolu s bratom zborovým dozorcom Igorom Simonom nám
predstavili jednotlivé časti interiéru kostola a opísali stav prác
a ďalšie plány.

Za doterajšie dielo sme ďakovali Hospodinu a
o požehnanie ďalších plánov Ho prosili spoločnou modlitbou. Piesňami poslúžili spevokoly
Nádej a detský spevokol pri EMŠ Muškátiky.

Na ďalší program sme sa presunuli do areálu
Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ulici.
Po spoločnom obede, doplnenom o koláče či ovocie
od šikovných gazdiniek, sme mali spoločný kvíz, ktorý
pripravil brat zborový dozorca a pri ktorom sme si
takouto zaujímavou formou pripomenuli fakty, týkajúce
sa nášho CZ. Následne sme sa rozišli do viacerých
skupiniek, ktoré mali svoje zamerania, a to napríklad:
pre deti mal hudobnú rozprávku pripravenú ujo Janko
Hrubovčák, k mladým sa prihovoril brat Jano Vecan,
pre rodičov mala seminár psychologička Katka
Ontková, pre vekom starších psychologička Ľubica
Šťastná. Pre nerozhodných mal skupinku domáci zborový farár Ondrej Kolárovský. Hudobnými vstupmi
poslúžila kapela pod vedením Laca Ontka.
O projekte Deti Afriky a o svojej nedávnej ceste tam,
pri premietaní fotograﬁí, hovoril brat Laco Ivanecký.
Bol to Bohu milý čas a tešíme sa nabudúce.
Vladimír Chladný

Malá fotogaléria LRP Sigord 2014
 Pohľad na malú rodinnú komunitu pri záverečnom

fotení prezrádza, že ju tvoria všetky generácie od drobčekov
až po starých rodičov. Nuž, taká je veru ľudská rodina a
každý v nej má svoje nezastupiteľné miesto.
 Chutné „táborové jedlo“ je vždy konzumované v spoloč-

nom rodinnom kruhu - alebo s príjemnými spolustolovníkmi
- a to je vždy príležitosť aj na dobrý rozhovor.
 Deti majú radi gagy šaškov, ktorí nešetria humorom a

všelijakými „neskutočnými vymysleninami“. Veď zaujať
dnešnými médiami nasýtené dieťa nie je taká ľahká úloha.
Vždy, keď príde čas sa ohliadnuť za Letným
rodinným pobytom, uvedomím si, že je akosi stále
ťažšie v dnešných časoch individualizmu a neobmedzených možností - dostať na jednu kopu toľko rozmanitých
ľudí s očakávaním, že spolu strávia príjemný čas
odpočinku a inšpirácie.
Čo nie je možné človeku - to však urobí BOH.
Sme JEHO rodinou a on starostlivo dbá na to, aby sme
boli spolu, boli si oporou a potešením.
A tak sme sa aj v lete 2014 zišli v neveľkej komunite na starom známom mieste s konštatovaním - že je to
už na Sigorde - naposledy.
Témou pobytu nám už tradične bola „svetoznáma“
Biblická postava - a že je to fakt tak - svedčí meno
JONÁŠ. Veď kto by nepoznal príbeh muža, ktorý tri dni
plával v bruchu obrovskej ryby.
Boli to zaujímavé úvahy o človeku, ktorý uteká
pred jeho tvárou a snaží sa vyhnúť svojmu
povolaniu. Priznali sme si, že sme tiež takí - že sa
bojíme Božieho vyslania do „nenebezpečného“ sveta a
vyhovárame sa ako Jonáš. Snažili sme sa identiﬁkovať
s Jonášom na úteku, bezstarostne spiacim pri búrke na
lodi, topiacim sa v mori životných komplikácií a nakoniec
nahnevaným na Boha, pretože Ninivčanom nakoniec
odpúšťa ich previnenia po učinenom pokání.
Nuž čo, sme len ľudia - a Pán Boh sa snami niekedy
fakt natrápi, kým urobíme, to, k čomu nás pozval.

Letný rodinný pobyt 2014
13. ročník Letného rodinného stretnutia na Sigorde sme strávili ako Božia rodina

 Deti si vo svojej vynaliezavosti vždy vedia nájsť zaujímavú

aktivitu. Na fotograﬁi dole sú naši dvaja malí biológovia
v akcii nad „chytenou osičkou“ do výskumnej guličky.
 Osvedčenou formou spoločenstva na Letnom rodinnom
pobyte je tiež diskusné fórum k témam nášho života.
Jeho cieľom je hľadať pravdu o tom, čo dnes tvorí náš rodinný i cirkevný život, ako ho zladiť, ako prekonávať prekážky a
riešiť problémy.
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