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Občasník Ev. a.v. cirkevného zboru
Košice-Terasa
k Veľkej noci 2016

Ježiš Kristus Žije
Katarína Tomčiková
Text: Žalm16,10

„Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu
zbožnému nedáš vidieť jamu.“

To, čo si cez Veľkonočné sviatky pripomína
kresťanská cirkev, by sme mohli nazvať
i jadrom evanjelia. Iste, sú i iné veľmi závažné
momenty, bez ktorých si evanjelium
nedokážeme predstaviť. Príchod Pána Ježiša na
svet, ako si ho pripomíname na Vianoce, je
prejavom Božieho zľutovania sa nad hriešnym
svetom a my sa právom počas vianočných dní
radujeme. Zoslanie Ducha svätého je zase
dôkazom toho, že Pán Boh ani v týchto našich
dňoch nechce opustiť svet, ale že v ňom stále
mocne pôsobí nad naše očakávanie. Zvesť
Veľkonočnej nedele nám pripomína, že Ježiš
Kristus, ktorý ako Baránok Boží zomrel na
kríži, aby odčinil všetky naše hriechy
a zmieril nás s nebeským Otcom, nezostal
v hrobe, ale na tretí deň vstal z mŕtvych
a teraz je živý a kraľuje na veky vekov. Zvesť
o tom, že Ježiš, Mesiáš, Spasiteľ nezostane
v hrobe, je obsiahnutá i v 16. žalme, ktorý je
označovaný v Biblii ako „vzácny žalm
Dávidov“. Poučením pre nás je, že niektorým
miestam zo 16. žalmu rozumeli veriaci ľudia už
v novozákonnej dobe tak, že boli povedané
o Pánovi Ježišovi. A sem patrí náš verš. Apoštol
Peter vo svojom prvom svätodušnom kázaní
cituje toto miesto a vykladá ho takto:
„predvídal a predpovedal vzkriesenie
Kristovo, že ani Jeho duša nezostala
v podsvetí, ani Jeho telo nevidelo porušenie.
Toho Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme
svedkami toho.“ /Sk.2,31-32/. Keď takto tomu
miestu rozumie Peter, prečo by sme mu
nemohli rovnako rozumieť aj my? Ale ako
máme rozumieť slovám - „neprenecháš ma ríši
smrti“? Pisateľ 16. žalmu týmito slovami
vyjadruje, že ten, o kom hovorí, nebude
nechaný v smrti - alebo básnicky, že nebude
nechaný „v pazúroch“ smrti a to isté hovorí

i druhá časť verša „a svojmu zbožnému nedáš
vidieť jamu“ . Každé ľudské telo sa po smrti
začne rozkladať - žalmista hovorí, že pri
Mesiášovi to tak nebude, že ešte skôr, akoby sa
začal tento proces, bude toto telo vrátené do
života. Tu však mnohým napadne otázka: Ako
je toto všetko vôbec možné? Majme však na
mysli skutočnosť, že Ježiš Kristus, veríme, bol
Boh v ľudskom tele, že v Ňom „Boh navštívil
svoj ľud“/Lk 7,16/, potom nemôžeme očakávať, že by v živote tohto Syna Božieho, bolo
všetko jasné a ľahko pochopiteľné. Ani pre
Ježišových učeníkov nebolo ľahké uveriť
tomu, že vstal z mŕtvych. Môžeme si to
všimnúť i v evanjeliových správach, ako ťažko
tomu verili, ako dlho boli plní pochybností
a neistoty a ako až časom tomu plne uverili.
A potom za touto vierou stáli celou svojou
bytosťou a dokázali pre ňu znášať i mučenie
a smrť. Ich pochybnosti ustúpili úplnej istote,
že Ježiš žije. A v tejto istote pracovali, trpeli
i umierali. Ale aký úžitok máme z toho, že Pán
Ježiš žije? Pre nás je dôležité, že je tu niekto,
kto je silnejší ako smrť, kto smrť premohol
a zvíťazil nad ňou. Smrť je po celý náš život
pre nás veľkou hrozbou. Nie je na svete sila,
ktorá by smrť premohla alebo odstránila jej
zničujúcu silu. Iba Ježiš Kristus dokázal, že
smrť nad Ním nemá moc a že On je Pánom
i nad smrťou. Preto v epištole Židom čítame, že
On „oslobodil tých, ktorých strach pred
smrťou zotročoval po celý život“ /Žid 2,15/.
Máme Pána, ktorý je mocnejší ako smrť,
a preto sa smrti nebojme. Zvesť o Ježišovom
vzkriesení nás tiež utvrdzuje vo viere, že živý
Ježiš je schopný i ochotný pomáhať nám
rovnako ako pomáhal trpiacim za svojho života
na tejto zemi. Neodmietol nikoho, kto k Nemu
volal o pomoc, ale všade pomáhal a slúžil.
Najväčšou našou radosťou však je, že On
dáva už teraz na tejto zemi nový život tým,
ktorí sa trápia nad svojimi hriechmi
a hľadajú u Neho odpustenie a schopnosť
k novému životu. On, ktorý premenil život
Šimona - Petra, Léviho - Matúša, či takej Márie
Magdalény, je mocný a ochotný premeniť i môj
i tvoj život. Nezúfaj nad sebou, ale s vierou
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volaj k Nemu o pomoc. Živý Ježiš dáva nový
život i dnes.
Kristovo vzkriesenie je pre nás i zasľúbením, že
raz sa aj my s Ním stretneme tam - v živote, kde
už nebude ani sĺz, ani trápenie ani hriech. „Ja
žijem aj vy budete žiť.“ /Jn14,19/ a „Ani oko
nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca
človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým,
ktorí Ho milujú.“ /1Kor 2,9/.
V niektorých krajinách sa kresťania počas
Veľkonočných sviatkov zdravia slovami:
„Kristus vstal z mŕtvych.“ Ak to nie je len
prázdny zvyk, tak tento pozdrav vyslovený
úprimne - je najkrajší pozdrav na svete.
Nezabudni, kresťan, že Ježiš Kristus je
nielen Baránok Boží, ktorý sníma hriech
sveta, ale že On je živý, že o tebe vie, na teba
myslí a za teba sa u Otca prihovára. Buďteda
dobrej mysle a raduj sa, že máš dokázaného
živého Pána!
Amen.

Veľkonočné zamyslenie
Jana Bucková

Rozoznať dobro od zla, s tým sme vždy
problém mali,
aj ktorý skutok nás v Tvojich očiach poníži.
Pre našu neposlušnosť sme v Raji nezostali,
pre nás Tvoj jednorodený Syn visel na kríži.

Vďaka Otcovskej láske Mojžiš z Tvojich dlaní
pre deti, čo sa s vlastnou pýchou bijú,
prijal 10 rád pre šťastný život; dal si nám 10
prikázaní.
A my? Zamietli sme túto harmóniu!
To my „držíme svoj život pevne vo svojich
rukách“.
Veď kto sa dnes o Otca opiera?
To my „musíme bojovať za náš chlieb často
v mukách.“
Narastá v srdciach našich nevera.
Keď sa roztočí s ohňom naše nerozumné
hranie,
prídu pohromy, rozchody, straty, zrútenia.
Až vtedy na kolenách začneme chápať 1.
prikázanie:
...nebudeš mať iných bohov okrem mňa.

Denne sme na kríž pribíjali Tvojho Syna.
Dnes s lotrom prosíme pribití na vlastnom
kríži:
„Klincom je moja, a nie kolektívna vina.
Pamätaj na mňa, v kráľovstve svojom,
pamätaj, Pane Ježiši.“

Okienko do cirkevného
zboru Košice – Terasa
Ondrej Kolárovský

Zmysel existencie cirkvi, a teda aj miestneho
cirkevného zboru, je v napĺňaní poverenia,
ktoré dal Pán Ježiš svojej cirkvi: Choďte teda,
čiňte mi učeníkmi všetky národy... (Mt
28:19). Ako sa nám darilo v uplynulom roku
napĺňať toto poverenie?
Sú oblasti nášho života, ktoré nám prinášajú
opakovane radosť – práca s deťmi v detskom
tíme (besiedky, tábory, kluby, výlety), naša
materská škola na Muškátovej, ktorá vytvára
priestor pre služby deťom i rodičom. Besiedka
i škôlka prinášajú do nášho života množstvo
aktivít a s tým spojenej radosti z detí
a možnosti im zvestovať evanjelium. Novinkou
bolo, že sme v škôlke zorganizovali prvýkrát
tzv. rodičovské večery o výchove detí, čo sa
stretlo s kladnou odozvou. Mnohé aktivity
práce s deťmi zastrešuje o.z. Kairos, cez ktoré
sa nám darí získavať aj financie na podporu
tejto činnosti.
Toto sú iste silné stránky nášho života a
služby druhým. Na to nadväzuje aj spevokolík
Muškátiky, ktorý funguje pri EMŠ, ale spievajú
v ňom aj deti a dorastenci z cirkevného zboru.
Naďalej pokračuje aj služba spevokolu Nádej,
kde spieva stredná a staršia generácia.
Aktivity rodín, žien i na biblických hodinách
pokračujú. Udialo sa mnoho dobrých vecí
a Pánu Bohu vďaka za to. Spoločenstvo žien
napríklad svojimi aktivitami podporuje
výstavbu kostola, nielen svojimi výrobkami ale
i brigádou. Ako však spoločenstvo žien tak
i spoločenstvo biblických hodín by mohli byť
navštevované aj hojnejšie. Stredná generácia je
snáď najvyťaženejšia zo všetkých, starosti
o zabezpečenie rodiny, výchova detí, neraz
i neistota v práci a potrebné je postarať sa
i o rodičov. Kde si v tom nájsť čas na niečo
navyše? Tí, ktorí sa stretávali na spoločenstve
v rámci skupiniek, v tom síce pokračujú,
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ale u mnohých je táto možnosť nevyužitá.
Dobrou skúsenosťou je zborový deň, ktorý
sme organizovali už druhýkrát, a kde sa vytvára
priestor pre stretnutie všetkých generácií.
Účasť nie je síce masová, ale je dobrým krokom
k spoznávaniu sa, budovaniu vzťahov ako aj
duchovnému napredovaniu. Účastníci veľmi
dobre reagujú aj na pestrú ponuku seminárov,
ktoré ponúkame v rámci programu.
Rok 2015 bol pre nás rokom viacerých
nádejí, avšak nie všetky sa naplnili.
Najväčším očakávaním je dostavba kostola. To
sa nám v uplynulom nepodarilo aj napriek
tomu, že sa výrazne zvýšilo dávanie na
výstavbu a podarilo sa nám získať aj dary
zvonku vo zvýšenej miere. Na druhej strane
utrpeli príjmy na prevádzku samotného
cirkevného zboru. Veľká vďaka patrí bratovi
dozorcovi ako aj niekoľkým brigádnikom,
ktorí urobili na kostole najväčší kus roboty.
V stavbe naďalej pokračujeme s nádejou, že
v tomto roku sa dopracujeme k užívaniu
kostola. Z väčších prác nás ešte čaká osadenie
sanity, položenie podláh, vonkajšie terénne
úpravy, a samozrejme, množstvo menších
prác, z ktorých mnohé robíme svojpomocne.
Tým síce šetríme financie, ale tempo prác je
pomalšie.
Ďalším negatívom je, že nám prvýkrát v 13ročnej histórii klesol počet návštevníkov
služieb Božích a to celkom výrazne o cca 40.
Klesla aj účasť na Večeri Pánovej. A to napriek
tomu, že počet členov v evidencii nám stúpol
o 16. Príčiny tohto nám bude potrebné
analyzovať a urobiť kroky, ktoré by tento jav
zvrátili.
V oblasti zahraničnej misie je u nás
dominantný projekt Deti Afriky – podpora
vzdelávania detí na diaľku. Vzácnou bola
návšteva riaditeľa školy Martina Tanga
z Dongobesha v spolupráci so Slezskou
diakoniou a cz SCEAV Třinec. Jeho úprimný
a živý prejav viery mnohých oslovil.
Sme vďační, že v oblasti diakonie nám je
veľkou pomocou služba diakonie z cz
Mlynská - Cesta nádeje, ktorá slúži aj našim
členom.
Žijeme uprostred konzumnej spoločnosti, sme
jej súčasťou. Konzumný prístup k životu,
k duchovným veciam, sa prejavuje aj v cirkvi.
Hrozí nám, že sa uspokojíme s tým, čo máme,
že budeme ľahostajní voči druhým, voči ich
duchovnému stavu, voči ich bolesti, utrpeniu,

problémom... Hrozí nám, že sa staneme len
konzumentmi „duchovných produktov“, ale
sami nebudeme prispievať pre úžitok
druhých.
Sprevádza nás neustály zápas o to, aby sme
boli cirkvou, akou nás chce mať náš Pán.
Nech sa On prizná k nám ako sa aj my
chceme priznávať k Nemu.
(Okienko do života nášho zboru - celú výročnú
správu, si môžete prečítať na našej webstránke.
Odkaz je na titulke alebo v dokumentoch.)

500 dní modlitieb
do reformácie za reformáciu
Stanislav Kocka

„Keď budete volať ku mne, keď prídete
a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.“
Jer 29,12

Milí bratia a sestry. Máme pred sebou
dôležitý míľnik, keď si budeme pripomínať
500 rokov od začiatku protestantskej
reformácie. Bolo by správne a múdre nechať
sa inšpirovať tým, čo sa udialo a prečo sa to
udialo.
Uvedomme si, že náš reformátor Dr. Martin
Luther hľadal Božiu tvár, bol horlivý
modlitebník, neraz v pôstoch a hlboko
v Božom slove. Aj preto mu Duch Svätý otvoril
myseľ a srdce pre pochopenie Písma, našiel
Ježiša Krista, našiel milosť, odpustenie
hriechov, hlboko sa ho dotkla moc kríža. Preto
mal odvahu, múdrosť aj autoritu sa postaviť
zlu a neporiadku v cirkvi v dobe, v ktorej žil
a Pán skrze neho zažal dielo reformácie.
Dnešná doba, charakterizovaná vážnym
odklonom spoločnosti od cirkvi, od hodnôt
Písma, zrútenie morálky či zbožstvenie človeka
priam volá a nabáda cirkev Pána Ježiša, aby
sa opäť s vierou a odvahou postavila na
„hradby Jeruzalema“, hradby cirkvi a „celý
deň a celú noc upozorňovala na Hospodina,
nedopriala si pokoja!“ Iz 62,2
Preto aj touto formou chcem vyzvať a pozvať
našich bratov a sestry do kampane 500 dní
modlitieb za cirkev, ktorá začne 18.6.2016
a vyvrcholí o 500 dní, 31.10.2017. Kampaň,
námety na modlitby, povzbudenia a potrebné
informácie budú zverejňované cez internetovú
stránku, sociálne siete, pravidelne zasielané do
cirkevných zborov a cez mesačník CESTOU
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SVETLA. Verím, že Boh sa prizná
k modlitbám, volaniu a plaču svojho Božieho
ľudu, ku svojej Kristovej neveste, zjednotí nás
v tomto Božom zápase a hlavne nás povedie a
naplní Duchom Svätým. Nech je cez toto dielo
oslávené meno Pána Ježiša Krista.

Mo

Modlitby nielen počas pôstu
Ondrej Kolárovský

Počas pôstneho obdobia sme nadviazali
v spoločných modlitbách na Národný týždeň
manželstva a to sériou pôstnych čítaní –
krátkych biblických textov spojených s otázkou
na zamyslenie. Séria každodenného čítania je
zameraná na základné pravdy o Bohu, človeku,
cieli nášho života a vrcholí čítaním
veľkonočných tém. Je vzácne sa zjednotiť
s ostatnými kresťanmi a spoločne, hoci
každý osve doma, prechádzať tou istou
duchovnou skúsenosťou. Okrem osobnej
chvíľky s Bohom pri Jeho slove a modlitbe je
možné sa zapojiť aj do modlitieb každú nedeľu
pred službami Božími v suteréne pri malej sále,
v stredu po biblickej hodine/večierni o 18:00 v
materskej škole na Muškátovej alebo každý
druhý týždeň v sobotu ráno o 8:00 takisto v
materskej škole. Kto sa chce zapojiť do
modlitieb, môže si vybrať pre seba vhodný čas.
Modlitebný život podporuje aj Modlitebné
spoločenstvo, ktoré organizuje svoje stretnutia
raz mesačne v zborovom centre na Zvonárskej
ulici. Informácie o činnosti MOS nájdete aj v
čítaní na každý deň tesnou bránou. Modliť sa je
to najmenej, čo môžeme urobiť. Ale zďaleka to
nie je to najmenej.

Rozhovory o rodičovstve
Ondrej Kolárovský, Alena Kolárovská ,

A

Ponuku služieb našej škôlky na Muškátovej
ulici na Terase sme rozšírili o večery pre
rodičov detí do 10 rokov. Ide o sériu
stretnutí, na ktorých moderovanou
diskusiou prechádzajú rodičia piatimi
hlavnými okruhmi tém. Ide spolu o 10
stretnutí každý druhý týždeň (je možné aj 5
stretnutí, ktoré sú však potom dvojnásobne
dlhé). Hlavné témy sú: budovanie základov,
napĺňanie potrieb detí, stanovenie hraníc,
učenie sa zdravým vzťahom a náš dlhodobý
cieľ. Kurz vytvorili manželia Nicky a Sila Lee
z anglikánskeho zboru Holy Trinity Brompton
v Londýne. Stretnutia absolvovalo 8 párov
a boli pre všetkých zúčastnených
povzbudením. Spätná väzba bola veľmi
pozitívna. Do moderovania večerov
a s pomocou prípravy občerstvenia sa zapojili
aj ďalšie rodiny z nášho cirkevného zboru.
Tieto stretnutia sme si totiž ešte predtým
spoločne prešli v menšom kruhu na našej
rodinnej skupinke. Vďaka patrí aj Radke N.,
ktorá sa počas večerov starala o deti, takže
rodičia sa mohli v pokoji sústrediť na samotný
program.
Tento kurz je prínosom aj pre našu rodinu,
a preto chceme v takýchto stretávaniach sa
pokračovať aj v budúcnosti. Ak máte záujem,
ozvite sa. Podobné stretnutia je možné
zorganizovať aj pre rodičov teenagerov.
a.kolarovska@gmail.com
kolarovsky@gmail.com
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Detská besiedka na Terase

Aďka Némethová
Sme vďační Pánu Bohu, že táto služba
v našom cirkevnom zbore môže byť. Sme
vďační, že deti prichádzajú a počúvajú. Sme
vďační, že besiedkový tím vedúcich,
hudobníkov a pomocníkov je veľký a táto
služba nestojí na jednom alebo dvoch ľuďoch.
Sme vďační rodičom, že svoje deti s dôverou na
besiedku privádzajú.
Vyučovať a viesť deti k viere v Pána Ježiša, ísť
príkladom svojím životom, dávať lásku,
prijatie, pochopenie, to je predovšetkým úloha
rodičov. Ale detská besiedka a vyučovanie na
náboženstve je pre rodičov určite pomocou
pri učení biblických právd a budovaní
vzťahu k Pánovi Ježišovi. Je dobré, ak dieťa
poznáva na detskej besiedke nových kamarátov
a buduje vzťahy, ktoré inde nenájde.
V našom cirkevnom zbore je besiedka
rozdelená na mladšiu a staršiu. Staršia je od
druhého ročníka po začiatok konfirmačnej
prípravy. Deti sú vyučované formou
prijateľnou ich veku, spievajú detské piesne,
učia sa modliť k Pánu Bohu a ak zvýši čas,
hrajú sa a tvoria krásne veci.
Na budovanie vzťahov medzi deťmi, ale aj
rodičmi, je dobré, ak je možnosť stretávať sa
aj mimo detskej besiedky. U nás sa snažíme
vytvárať ďalšie možnosti, ako párty kluby pred
sviatkami (vianočná párty, veľkonočná párty),
cez školský rok organizujeme výlety do prírody
a v lete denný tábor pre deti vo veku od 5 do 11
rokov.
A čo plánujeme v najbližšie dni a mesiace?
- Výlet do Zádielskej doliny pre deti, rodičov
a všetkých záujemcov – sobota 16. apríl 2016
- Výlet na Jánošíkovu baštu pre deti, rodičov

a všetkých záujemcov - sobota 14. mája 2016
- Výlet na Kapušiansky hrad pre deti, rodičov
a všetkých záujemcov – sobota 11. júna 2016
- Denný letný tábor pre deti „Farebná planéta“
-11.-15. júla 2016

Evanjelická mládež

Zuzka Písečná
Po rokoch plných mnohými modlitbami,
premýšľaním a očakávaním, sa prostá snaha
stala skutočnosťou. Zo začiatku to boli
stretnutia približne piatich ľudí po službách
Božích v nedeľu, na ktorých sme medzi sebou
zdieľali naše myšlienky a nápady ohľadom
vytúženej mládeže v našom zbore. Po mnohých
dohadoch sa uskutočnilo naše prvé skutočné
stretnutie mládeže po rokoch.
V súčasnosti sa stretávame každý štvrtok
o 17:30 h v evanjelickej materskej škole. Ujal
sa nás Jano Vecan, ktorý naše pravidelné
stretnutia obohacuje témami a slovom
z Biblie. Postupom času sa nás začalo stretávať
viac a viac. Hoci nás je možno oproti iným
mládežiam/dorastom stále málo, sme radi, že
sa môžeme takýmto spôsobom stretávať
s rovesníkmi a ľuďmi, ktorých spája to isté láska a viera v Ježiša Krista.
Samozrejme, nechýbajú ani rozhovory
a chvály, v ktorých môžeme piesňami vyjadriť,
že Boh je všemohúcim Kráľom, skutočné
príbehy ľudí a nejaké to občerstvenie.
Nakoniec by som chcela vyjadriť veľkú vďaku
všetkým, ktorí sa po dlhé roky snažili tvoriť
spoločenstvo mladých. Vďaka patrí aj Janovi,
bez ktorého by nebolo na mládežiach humoru
a múdreho slova.
Najväčšie ďakujem však patrí Pánu Bohu,
ktorý je medzi nami vždy prítomný.
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Londýnska
skúsenosť
Ondrej Kolárovský, Alena Kolárovská

Cirkev v Európe je v kríze. Počet ľudí
hlásiacich sa k cirkvi dlhodobo klesá. Ešte
menej je tých, ktorí svoju vieru skutočne
aktívne praktizujú. Tento problém je spoločný
všetkým cirkvám naprieč svetadielom.
Škandinávski evanjelici ponúkli pomocnú
ruku aj nám. Majú skúsenosti nielen
s úpadkom a zatváraním kostolov ale aj so
znovunaštartovaním duchovného života
nových cirkevných zborov.
Prvou lastovičkou bola účasť predstaviteľov
hnutia obnovy cirkvi z Nórska a Švédska na
konferencii EVS v Žiline pred dvoma rokmi.
Minulý rok to bolo zorganizovanie konferencie
V šedej zóne mesta pod gesciou Biskupského
úradu Východného dištriktu v Liptovskom
Mikuláši. Napokon bolo ponúknuté zúčastniť
sa záujemcom zo Slovenska programu, ktorý
organizuje v spolupráci so Škandinávcami
Sliezska evanjelická cirkev. Program
pozostáva zo 4 víkendových stretnutí počas
roka. Jedno stretnutie bolo naplánované
v Londýne. Z nášho cirkevného zboru sú
v programe dvaja zástupcovia. Keďže viacerí
účastníci zo Slovenska sa tohto pobytu
v Londýne nemohli z rôznych dôvodov
zúčastniť, využili sme s manželkou možnosť

a prihlásili sa namiesto nich. Vedel som, že
osobná skúsenosť a priame stretnutia s
kresťanmi z iných miest prinesie viac
inšpirácie ako sedenie na konferenciách a
seminároch.
Pobytu v Londýne sa zúčastnili záujemcovia
o obnovu cirkvi z Čiech, Slovenska a Nórska.
Jeden deň s nami strávili aj účastníci zo
Švédska, ktorí však mali vlastný program.
Naskytla sa nám tak možnosť spoznávať
život cirkvi v tomto meste najmä
v cirkevných zboroch anglikánskej cirkvi ale
aj inde.
Veľkým zážitkom pre nás bola návšteva
v cirkevnom zbore Holy Trinity Brompton
(HTB), kde vznikli kurzy manželské
i rodičovské večery. Podarilo sa nám
s Alenkou zúčastniť sa jedného rodičovského
večera pre rodičov teenagerov, ktorý viedli
osobne manželia Nicky a Sila Lee, autori
týchto kurzov (viď článok o rodičovských
večeroch). Bol to pre nás silný zážitok. Síce to
z nás automaticky nerobí lepších manželov ani
rodičov, no prinieslo nám to do nášho života
veľa inšpirácie a povzbudenia.
Vo Veľkej Británii sú tradičné cirkvi nútené
zatvárať, či dokonca predávať kostoly, ktoré
už nevedia udržať z dôvodu nízkej
návštevnosti služieb Božích. Ide hlavne
o tradičné, bohato liturgické cirkevné zbory
tzv. high church. V cirkvi však jestvuje aj silné
hnutie tzv. low church, ktoré pristupuje
k duchovnému životu menej formálnym
spôsobom a darí sa im mnohé vymierajúce
cirkevné zbory nanovo naštartovať či založiť
úplne odznova. Napríklad už spomínaný Holy
Trinity Brompton Church pôsobí dnes v 4
kostoloch v centre Londýna a spolu počas
nedele ponúkajú v každom z kostolov 2 - 4
služby Božie. Na každých službách Božích,
čo sme boli, boli kostoly plné, a to plné aj
mladých ľudí a rodín s deťmi, či mladých
dospelých. Popravde, bolo tam oveľa viac
mladých ako starších ľudí. Služby Božie ako
i samotné priestory kostolov sú tomu
prispôsobené. Hoci zvonka sú to staré
historické budovy, vnútri človeka prekvapí
útulná atmosféra s kobercami, stoličkami či
pohovkami. Pred službami Božími je v ponuke
káva a malé občerstvenie, po večerných
službách Božích je možné si dať v jedálni
spoločnú večeru.
O zdraví HTB hovorí aj to, že je to cirkevný
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zbor, ktorý neskôr tiež založil ďalší cirkevný
zbor... Okrem toho vyslali už niekoľko
farárov ako aj laických pracovníkov do iných
cirkevných zborov s cieľom znovunaštartovať vymierajúce spoločenstvá.
Rast a dynamika týchto spoločenstiev však nie
je založená na moderných službách Božích či
atraktívnych priestoroch, ale dôraz kladú na
osobný život viery počas týždňa. K tomu
vytvárajú priestor cez už spomínané manželské
večery a ďalšie kurzy, ako aj stretávania sa
v rôznych skupinách a malých spoločenstvách.
Dôležitou súčasťou obnovy cirkvi, podľa
jedného z miestnych farárov, je zvestovanie
evanjelia s presvedčením. Viera v základné
pravdy evanjelia musí byť obnovená, ak má byť
obnovený život jednotlivcov i život cirkvi. Na
viacerých miestach opakovane zdôrazňovali
dôležitosť modlitby, pretože bez očakávania
na Božie konanie nemá zmysel sa pokúšať
o duchovné veci. Zostane to len v rovine nášho
vlastného úsilia a množstva aktivít, ktoré
nemajú hlbší cieľ.
Veríme, že aj tento program prinesie aj do našej
cirkvi nový impulz pre premýšľanie i nové
očakávanie Božieho konania v našich životoch.
Aj v našom cirkevnom zbore sa chceme
týmto otázkam venovať najprv na modlitbách, potom pri spoločnom premýšľaní
a napokon aj v konkrétnych činoch.

Národný
týždeň manželstva
Ondrej Kolárovský, Alena Kolárovská
O

V týždni 8.-14.2. prebiehal na Slovensku už 6.
ročník NTM. Aj tento rok sme sa zapojili
v našom cirkevnom zbore. Celý týždeň sme
venovali modlitbám za manželstvá, rodiny
i slobodných podľa rozpisu, ktorý si mohol
vziať v nedeľu každý záujemca. Vyvrcholením
NTM bola nedeľa – doobeda na službách
Božích sme na príklade Abraháma a Sáry
uvažovali o manželstve. Prihovorili sa
spoločne manželia Kolárovskí. Hlavnou
myšlienkou ich zvesti bolo, že aj manželstvo,
ktoré nie je ideálne, môže Pán Boh použiť
a požehnať podobne ako Abraháma a Sáru.
V tom je povzbudenie i pre nás dnes, pre naše
manželstvá a rodiny.
Tí, ktorí sme sa prihlásili, sme sa po službách
Božích presunuli do reštaurácie na spoločný
obed. Tam sme pri obede pokračovali
rozhovormi ako i ďalším programom. Deti
mali po obede svoj vlastný program, za čo patrí
vďaka mládežníkom – členom detského tímu.
Pri vyrábaní srdiečok technikou origami sme
sa však spojili deti i dospelí. Materiál i knowhow zabezpečila Boba Písečná.
Tému o rozdieloch muža a ženy nám
priniesli manželia Kockovci. Hovorili veľmi
vtipným ale zároveň hlbokým spôsobom.
Rozprúdili dynamickú diskusiu, pri ktorej sme
sa zasmiali i vážne zamysleli. Po prednáške
sme súťažili vo svojich znalostiach biblických
manželstiev. Program vyvrcholil tombolou,
ktorú pripravili manželia Némethovci. Okrem
tombolových odmien sme si odniesli
i povzbudenie do svojho ďalšieho života.
Tešíme sa, že programu sa zúčastnili mladšie
i staršie manželské páry a dokonca
i jednotlivci.
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a.kolarovska@gmail.com
kolarovsky@gmail.com

Príďa prijmi požehnanie!
Služby Božie počas sviatkov

- Zelený štvrtok s VP o 17:00 (Terasa)
- Veľký piatok s VP o 10:00 (Terasa) a o 15:00
s VP (Štós)
- Veľkonočná nedeľa o 10:00 (Terasa) a o 9:30
(Štós)
- Veľkonočný pondelok o 10:00 (Terasa)

Pre potrebu Ev. a.v. CZ Košice-Terasa spracoval: Vladimír Chladný, 2016

Keďže viacerí ste nám dali pozitívnu spätnú
väzbu, chceme i naďalej pokračovať
v podobných stretnutiach pri rôznych
príležitostiach, a tak i takto budovať
vzájomné spoločenstvo a podporovať sa
v duchovnom živote.
Aj keď manželský týždeň skončil, chceme
i naďalej myslieť na manželstvá, ktoré
prechádzajú nejakým ťažkým obdobím. Nie
je hanbou prijať pomoc druhého, a tak ak by
niekto potreboval povzbudenie, nech sa
kľudne prihlási na kontaktoch nižšie.
Na národný týždeň manželstva môžu
prirodzene nadviazať stretnutia manželské
večery, ktoré sú určené pre páry. Ide o osem
stretnutí, kde moderátor uvedie tému, a potom
manželské páry vo dvojici súkromne diskutujú
o otázkach k téme. Špecifikom týchto stretnutí
je, že nikto nezdieľa s ostatnými svoje
súkromie. V niektorých cirkevných zboroch už
zorganizovali viackrát takéto stretnutia.
Napríklad v susednom cirkevnom zbore
Obišovce prebieha už tretí-krát takáto séria.
V prípade záujmu zorganizujeme takéto
večery radi aj u nás na Terase.

Pravidelné stretnutia

Nedeľné služby Božie
- Terasa každú nedeľu o 10:00 (v 1. nedeľu
v mesiaci aj s Večerou Pánovou); magistrát
MKE; detská besiedka v rámci služieb Božích,
začíname všetci spoločne, po 1. piesni deti
odchádzajú na besiedku (3 skupiny podľa
veku)
- Štós v 2. nedeľu o 9:30 (ev. kostol)
- Šaca v 3. nedeľu o 18:00 (kostol ref. cirkvi)
- FNsP v sobotu o 18:00
www.terasa.sk
facebook: www.facebook.com/kosiceterasa

Podporiť výstavbu kostola môžete:
- modlitbou
- brigádou
- finančne

Platobné údaje pre príspevky:
číslo účtu: OTP, 6931244/5200,
IBAN: SK24 5200 0000 0000 0693 1244
pri platbách z účtu (bezhotovostne) pre lepšiu
identifikáciu prosíme, aby ste uvádzali nasledovné variabilné symboly:
vklad na stavbu kostola: VS 333 ,
cirkevný príspevok: VS 444,
na činnosť cirkevného zboru: VS 555 ,
Pre lepšiu identifikáciu prosíme uviesť do
správy aj meno platiteľa/za koho sa platí.
Ďakujeme.

