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Slovo na tento mesiac
Vy ste svetlo sveta!
Nuž, priznám sa, nie veľmi dobre rozumiem, čo odo mňa náš Pán
vyžaduje, ak ma takto nazýva. Vylučujem však, že by iba žartoval alebo
dokonca sa pomýlil, keď človeka, ako som ja, ako sme my, jeho učeníci
aj dneška, vyzýva, že majú byť svetlom sveta.
Teda ako máme byť takýmto zvláštnym svetlom, keď prijímame ten
výrok smerom k sebe, že Ježiš Kristus je tým jediným a pravým svetlom
na tomto svete? Nazdávam sa, že iba tak ako je to medzi Slnkom a
Mesiacom. Slnko je zdrojom, nie Mesiac, Ten iba odráža svetlo
dopadajúce naňho z tohto nebeského zdroja. Mesiac sa pred týmto
dopadajúcim svetlom na seba nijako nebráni. Je plne k dispozícii tomuto
procesu, aj keď my tento proces nemusíme zo Zeme vždy pozorovať
voľným okom. Ako Mesiac aj my máme svoju "odvrátenú" stranu. A to
je strana našej tmy. Napriek tomu sme touto stranou, ktorá je otočená k
zdroju, preto dokážeme byť svetlom pre tento svet. Tým svetlom pri nás
však nie je naše vzdelanie, prirodzená inteligencia či niečo iné, ale
dobrosrdečnosť, milosrdenstvo, pomoc, útecha, láska, ktorá sa obetuje,
lebo nehľadí na seba, ale vidí to, čo ten druhý skutočne potrebuje. Kto
takto vníma svet, v ktorom žije, kto takto prijal šírenie svetla do svojho
okolia, stáva sa a je svetlom. Ale aj opak je pravdou: kto nemiluje tou
láskou Svetla, zostáva v tme.
Prijímame túto výsadu pre seba s maximálnou pokorou. Ako sa nedá
maják na mori nahradiť ničím iným, tak je to aj so svetlom. Nedá sa
nahradiť. Ak si skleslý, ak máš pochmúrne myšlienky o sebe, spomeň si
na toto Ježišovo pomenovanie pre teba! Si svetlom. Máš v sebe
rozriešenú otázku, kadiaľ ísť a kam. Nie v tme, aby si narážal do
predmetov, zraňoval sa a možno skončil v priepasti, ale vo svetle
ukazoval aj iným, aby vykročili a nasledovali práve toho, za ktorým ideš
ty a ktorý povedal:
"Ja som svetlo sveta! Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale
bude mať svetlo života!" (J 8, 12n).
Miroslav Bielik
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Pozdrav zo Šace
Volám sa Dana Tirčová. Mám 41
rokov. Som ťažko telesne a rečovo
postihnutá. Mentálne som plne v
poriadku. Bývam v košickej mestskej
časti Šaca. Sú tu bloky aj rodinné domy.
Zrána občas z vonku počuť kohúta a spev
drozdov, vrabcov. Občas sa tu objavia aj
sovy. Pred blokmi sú lavičky. Na pekne
upravenom námestí sú rôzne obchody,
miestny úrad, novinový stánok, knižnica,
krčmy a zmrzlinový stánok, v ktorom
predávajú najlepšiu zmrzlinu. Nechýba
nám ani pekné veľké ihrisko či
pieskovisko.
S rodičmi bývam už len ja. Sú už na
starobnom dôchodku. Mám tri sestry:
Eriku, Annu a Ruženu, ktoré majú už svoje rodiny. Erika a Ružena žijú v
severných Čechách. Moje dvojča - Anna - býva tu v Šaci neďaleko od
nás. Sme jednovaječné dvojčatá. Nikdy sme neboli nadšené v staršom
veku, keď nás mamka obliekla do rovnakých šiat. Dokážeme byť jedna
bez druhej, aj keď o dvojčatách sa tvrdí opak. Vďaka Bohu, v rodine som
telesne postihnutou iba ja. Verím, že to takto z Božej milosti aj naďalej
zostane.
Dni trávim vo svojej izbe na polohovacej posteli či invalidnom
vozíku. Tu vediem svoje tiché rozhovory a prosby s Ježišom Kristom a
komunikujem s ľuďmi cez Skype, Google Talk, Viber a e-mail. Cez
Internet rada počúvam aj kázania. „Fušujem“ slimačím tempom do
spisovateľského remesla. Keď ma to unaví, pozerám televíziu, alebo
počúvam rádio. Keď ma netrápia silné bolesti tela, rada s najstaršou
sestrou Erikou (keď príde domov) navštevujem obchodné centrá a 3D
kiná. Vtedy mám pocit narodenín a Vianoc dohromady. Sú to pre mňa
vzácne chvíle. Som za ne Bohu vždy nekonečne vďačná.
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Z Božej vôle som nútená raz – dvakrát týždenne bojovať
rehabilitačne so svojím telom, aby som bola schopná normálnejšie
fungovať. Je to veľmi zložitý a bolestivý boj. Málokedy sa tento boj
obíde bez sĺz a pocitu prehry nad svojím nemožným telom. Pre tento boj
si Pán používa Ervina Mittelmanna. Boh zrejme dobre vie, prečo.
Pán si ma k sebe silnejšie privolal prostredníctvom svojho služobníka
Ervina a Davida Nováka. Pomocou modernej komunikačnej techniky či
stretnutím sa s nimi. Než k tomu došlo, mala som možnosť niekoľkokrát
navštíviť rodinnú akciu v Kysaku. Videla som tam iné kresťanské
vzťahy, vnímanie Písma a Ježiša Krista. Keďže pochádzam z formálnej
kresťanskej rodiny, tak ma to, čo som tam mala možnosť vidieť, silne
oslovilo. Páčilo sa mi aj to, že nikto z prítomných na mňa nepozeral ako
na mimozemský odpad.
Svoje doživotné „Áno“ Ježišovi som
povedala približne rok po návšteve Konferencie mládeže Cirkvi bratskej
v Košiciach. Urobila som tak v Kalinove, (2009) kde som sa po
niekoľkých návštevách Mittelmannovcov a Betánie stala členkou. Po
štyroch rokoch a neustálom zhoršovaní zdravotného stavu som bola
nútená minulý rok požiadať o presun do vášho zboru. Daný krok sa mi
nerobil ľahko.
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Kalinovský zbor som považovala za svoju rodinu, cítila som sa tam
dobre. Bojovala som s pocitom, že opúšťam priateľov, ktorí mi spolu s
Ježišom Kristom umožnili urobiť celoživotný krok. Ten by som asi vo
väčšom zbore pre ťažký postih reči nemala odvahu spraviť.
Pre telesný postih a pridružené choroby nemôžem pravidelne
navštevovať ani náš zbor v Košiciach, tak som sa rozhodla (ak mi to
dovolí zdravotný stav a bude o to záujem), že budem so svojou osobnou
asistentkou (Tímeou Krauszovou) organizovať dvakrát do roka stretnutie
s niektorými rodinami zo zboru a ľuďmi, ktorí ma chcú spoznať. Počas
týchto stretnutí oslávime nášho Pána v podobe súťažných hier a čítaním
Jeho Písma. Verím, že nás to vzájomne bude obohacovať a ako kresťania
budeme rásť v Ježišovi Kristovi na slávu Božiu.
Dana Tirčová

Pobyt seniorov Chemes 2014
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Chemes 2014
V dňoch 15-22.6.2014 sa uskutočnil seniorský pobyt v rekreačnom zariadení Chemes, pri Zemplínskej Šírave. Nie som síce senior, ale
na pozvanie mamky, aby nešla sama /ocko mal pracovné povinnosti/,
som sa ho zúčastnila. Pri rozhodovaní ma oslovili aj vstupné informácie o
plánovanom programe a pekné prostredie. Myslím, že moje predstavy
o príjemnom oddychu a duchovnom načerpaní a povzbudení boli splnené.
Počas dňa bol program voľný, aktivity v zariadení /plávanie, masáže
a pod./ s možnosťou aj kolektívnych aktivít či výletov, ktoré organizačne
riadil br. Dušan Kintler. Celý týždeň sme mali výbornú stravu
a starostlivosť zo strany rodiny Kudročovej.
Duchovný program tvorili ranné modlitebné stíšenia a večerné bohoslužby. Ráno nám slúžil. br. kaz. Daniel Komrska, ktorý postupne vykladal modlitbu apoštola Pavla z Ef. 3,14-20. Večerné bohoslužby boli k
hlavnej téme “Otvorme okná“ /svojej duše, aby sme videli Božie vedenie/
a postupne boli témy otvorme okná prijatia, moci, času, viery a nádeje
a lásky. Pri týchto témach nám slúžili pozvaní bratia kazatelia a účastníci
Slavo Krúpa , Štefan Markuš a Noemi Komrsková. Počas celého pobytu
pri jednotlivých témach bol vždy priestor aj na osobné svedectvá
a zamyslenia, a tento čas bol stále využitý, bolo veľa modlitieb a piesní.
Záverečná nedeľná bohoslužba bola spoločne s michalovským zborom,
domácim br. kazateľom Roháčkom a vysluhovaním Večere Pánovej. Kázeň mal br. Štefan Markuš na tému „Večera Pánova je festivalom odpustenia.“
Bol to pekný týždeň a som zaň vďačná Pánu Bohu aj zúčastneným
sestrám a bratom.
Vierka Oravcová
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PÁRTY
Vo svojom prvom článku do Zborových listov, som písala aj o tom,
že s Božou pomocou organizujem dvakrát do roka stretnutie u mňa doma.
Prečo? „Vďaka“ postihom sa čoraz viac stávam telesne labilnou. To mi
znemožňuje pravidelnú účasť na nedeľných bohoslužbách, či iných
cirkevných aktivitách. Organizovaním stretnutí u mňa doma chcem slúžiť
v prvom rade môjmu Pánovi k Jeho sláve. Zároveň by som chcela, aby
sme sa, možno aj takouto netradičnou cestou, viac spoznali a privykli si
na seba. Zistila som, že nie všetci majú možnosti stretnúť sa s ťažko
postihnutými ľuďmi a zároveň mať pritom pozitívny zážitok.
V sobotu (14.júna) sa mi podarilo zorganizovať stretnutie s deťmi a
ich rodičmi z nášho zboru. Nazvala som ho Dňom detí s Dankou.
Príprava na túto „párty“ trvala dva mesiace. Deti mali možnosť priviesť
so sebou svojich známych a kamarátov. Pripravili sme pre ne rozličné
súťaže a hry, pesničky a aj občerstvenie. Na začiatku párty nám Ervin
povedal príbeh o Abrahámovom povolaní. Po jeho vypočutí, sme spievali
dve piesne. V jednej sme hľadali dve stratené ovečky. Úspešne sme ich
našli. Dobre sme sa pritom zabavili, aj zasmiali.
Medzi nesúťažné hry patrili Hádanky. Najviac hlavy potrápila táto:
Čo nemá Pán Boh? Správnu odpoveď sme sa dozvedeli od Filipka
(nájdete ju na konci článku). Nehodnotili sme ani Klobúkovú hru, kde sa
deti snažili nájsť ping-pongovú loptičku pod pohárom. Túto hru sme
trocha nedomysleli. Použili sme poháre, cez ktoré bolo loptičku vidieť.
Deti sa aj napriek tejto chybe pritom dobre bavili. Súťaže boli: Spoznávaj
svet hmatom, Milé prekvapenie a Zopakuj to! Počas prvej sa snažili
uhádnuť so zatvorenými očami, čo práve držia v ruke. Počas Milého
prekvapenia mali uhádnuť, opäť so zaviazanými očami, či sme im dali do
úst napr. piškótu alebo mrkvu. Zopakuj to! bola asi najzábavnejšia súťaž.
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Pointou bolo zopakovať pohyb, ktorý sme im ukázali. Na naše
prekvapenie to všetkým išlo naozaj veľmi dobre. Určiť víťaza nebol
ľahký oriešok. Medzi tým všetkým sme mali bohaté občerstvenie.
Vypočuli sme si dva krátke príbehy z mojej knižky, ktorú píšem. Po
každom príbehu deti odpovedali na otázky, súvisiace s príbehom. Aj keď
sa zdalo, že deti tomu nevenujú pozornosť, tak odpovede boli správne.
Na záver sme vyhodnotili súťaže, rozdali diplomy a fidorkove
medaily. Mali dvojitý účel. Potešiť dušu a zároveň pohladiť chuťové
poháriky. Popritom každé dieťa dostalo do rúk balíček sladkostí s
hračkou. Myslím si, že to bolo príjemné popoludnie pre všetkých
zúčastnených. Bolo vidieť na tvárach detí radosť a izbou sa rozliehal ich
smiech. V mojom vnútri a srdci zostal pozitívny zážitok. Snáď to takto
podobne cítia aj ostatní účastníci Júnovej párty.
Verím, že z Božej milosti, sa opäť stretneme v decembri.
Dovidenia!
Tirčová Dana

8

Zborové listy 7-8 / 2014

(*správna odpoveď: hriech)

S.O.S. Camp

V dňoch 30.6 až 5.7.2014 sa konal letný tábor pod názvom S.O.S.
Camp.
Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že sa tento letný tábor mohol
uskutočniť aj napriek tomu, že sa na tábor prihlásilo menej detí ako po
minulé roky. Spolu nás bolo trinásť detí a päť vedúcich.
Po vstupnej registrácii a uložení do izieb sme začínali letný tábor
spoločnou večerou. Po večeri nasledoval film s názvom Stroskotanec.
Téma a obsah tohto filmu nás prevádzala počas celého týždňa. Boli sme
stroskotancami, ktorí stroskotali niekde v Kysaku, ďaleko od civilizácie,
hľadali sme záchranu. Počas týchto 7 dní bolo našou úlohou postarať sa
o to, aby sme prežili. V pondelok sme dostali za úlohu postaviť si „kuču“,
do ktorej sa zmestí celé družstvo, čiže príbytok pre 4 stroskotancov.
Každý tím dostal „prémie“, ako napríklad špagát, obväzy, klince. Všetko
ostatné na náš príbytok sme museli nájsť v lese. Trvalo nám to asi 5
hodín, kým sme niečo vybudovali. Postupom času sme už boli dosť
Zborové listy 7-8 / 2014
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hladní a tak sme išli loviť „divú sviňu“ pomocou luku. Za každú presnú
strelu získal tím určitý počet zápaliek, ktoré sa nám zišli pri ďalšej úlohe.
Našou úlohou bolo založiť oheň s takým počtom zápaliek, aký sme si
„ulovili“. V stredu sme absolvovali túru na Kysacký hrad. Neskôr sa pár
z nás pobalilo a strávilo noc v „kučiach“, ktoré sme si predtým postavili.
Vo štvrtok našou úlohou bolo vyjednávať s domorodcami ceny
materiálov, ktoré nám pomohli pri stavbe loďky, ktorá nás mala ako
stroskotancov zachrániť. Bolo dosť náročné postaviť loďku, ktorá udrží
celé družstvo. V piatok sme si vyrábali vlastné tričká, poobede sme
skúšali výdrž našich vyrobených lodiek na Hornáde.
Počas celého tábora nás sprevádzali aj veľmi zaujímavé a aktuálne
témy ako priateľstvo, šťastie, pravda, cesta... Veľmi sa mi páčil film,
ktorý sme pozerali hneď v prvý deň. Pri pozeraní tohto filmu som zistila
to, že Pán Boh nás nestvoril na žitie osamote, mohli sme to vidieť aj na
príklade, keď Chuck, hlavný hrdina filmu, to tiež sám nevydržal a urobil
si spoločnosť z lopty, ktorú našiel, a rozprával sa s ňou. A presne tak je to
aj s nami, Pán Boh každému dal túžbu po ňom, pretože nie sme stvorení
žiť osamote. Chuck nemal tú možnosť počuť o Pánu Bohu, preto si zvolil
loptu.
Ja viem a verím, a aj ostatní táborníci, že najlepšou voľbou je Pán
Ježiš. Pretože on nie je len naša spoločnosť, ale hlavne náš Záchranca
a Spasiteľ.
Radka Straková
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Výlet rodín 2014

Už ako každoročne sa aj tento rok konal zborový výlet rodín. Trval
od piatka (27.júna) do nedele ( 29. júna) v Kysaku.
V piatok prišli účastníci výletu, nasledovalo ubytovanie a chutná
večera. Večer sa otvoril témou, ktorá pokračovala aj v sobotu. Na
nasledujúci deň sa uskutočnila menšia túra, ktorú zvládli aj tí naši
najmenší. Náš Pán nám požehnal počasie a ochraňoval nás počas výstupu
aj vzostupu. Začo ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi. Po výdatnom
obede nás čakala dlho očakávaná olympiáda, ktorú pripravili s veľkou
radosťou pre nás Radka Straková s Radkou Piovarčiovou. Zúčastnili sa 3
družstvá: Víťazní draci, Suňogy, a Veselá rodinka. Všetci zúčastnení sa
poriadne zapotili, aby sa umiestnili, čo na najlepšom mieste. Po ťažkom
súboji na 1. mieste sa uskutočnilo družstvo Veselá rodinka, striebornú
medailu si odnieslo družstvo Suňogy a s najmenším počtom bodov sa na
poslednom mieste umiestnilo družstvo Víťazní draci. Sme vďační aj zato,
že sa počas týchto hier nestal nikomu žiadny úraz. K večeru bol
prichystaný program pre naše ratolesti, a dospelí sa mohli venovať téme
v pokoji s vedomím, že o ich deti je postarané. Večer sa ukončil
príjemnou opekačkou, kde nesmeli chýbať chutné špekačky, či slaninka.
Nedeľa sa začala bohoslužbou, ktorou nás viedol náš brat kazateľ R.
Betina. Po kázni nasledoval nedeľný obed pri ktorom sme mohli viesť
rozhovory s našimi sestrami a bratmi. Poobede už bol voľný program.
Zborové listy 7-8 / 2014
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Pomaličky sme uvoľňovali izby pre náš letný tábor, ktorý trval od nedele
do nasledujúcej soboty.
Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na tomto výlete.
Pánovi patrí chvála a sláva, že môžeme mať spoločenstvo bratov a sestier
v Pánovi. Je to veľmi vzácne a častokrát si to ani neuvedomujeme.
Spoločenstvo veriacich je ako dar z tých najkrajších drahokamov od
Pána. Chcem vyjadriť vďačnosť za náš zbor, nech vás náš Pán ochraňuje
a sprevádza po všetkých vašich cestách.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou
hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
Žalm 1,1-2.
Katarína Hodermarská

12

Zborové listy 7-8 / 2014

Nebolo tam zatvorené
Chcel som si čosi kúpiť v obchode,
kde predávali textil - mali zatvorené.
Chcel som si čosi vybaviť na úrade,
ale neboli úradné hodiny.
Chcel som navštíviť priateľa, ale nebol doma.
Inventúry! Dovolenky! Prázdniny!
Zatvorené dvere!
Keď som v neskorých večerných hodinách
prišiel k trónu Božej milosti, bol som prijatý:
Nebeský Otec i Pán Ježiš Kristus mali otvorené!
Keď ma k nim priviedol Svätý Duch,
všetko bolo vypočuté,
všetko bolo vybavené.
tam nebolo zatvorené!
Nestačím sa tomu diviť,
nestačím za to ďakovať.
Môj Otče, tak veľmi túžim,
aby si pre niekoho raz
nemal aj zatvorené!
jk
Zborové listy 7-8 / 2014
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: v stredu o 18:00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny nebudú prebiehať počas mesiaca august!!
Program pre deti:
Besiedka neprebieha počas školských prázdnin!!
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
Kancelária zboru: 055/622 5424; kazateľ Rastislav Betina 0905 347 550
Ďakujeme za podporu práce zboru, jednotlivých zborových činností a aktivít
vaším finančným darom na účet:
4350129742/3100 - pre investičnú výstavbu Bardejovská
5023022870/0900 - zabezpečenie každodenného chodu zboru

Služba pri ozvučení: Ján Havrila
Služba prekladu kázne: Daniel Liška
Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia

Zborové listy 7-8 / 2014

15

Program na mesiac júl - august 2014
6.7.

Ne 10:00 Zhromaždenie /br. Miroslav Bielik /

9.7.
13.7.

St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

16.7.
20.7.

St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie / br. John Lesondak/

23.7.
27.7.

St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie /br. Miroslav Bielik /

30.7.
3.8.

St 18:00 Biblická hodina / kaz. Rastislav Betina /
Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Ervin Mittelmann/

10.8.

Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

17.8.

Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

24.8.

Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /

31.8.

Ne 10:00 Zhromaždenie / kaz. Rastislav Betina /
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 24.8.2014.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula,
Jazyková korektúra: M. Bielik,
Grafická úprava: M. Petrejčík
Web: http://www.cbke.sk
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