16. Oznamy

Evanjelický Púchov
Občasník evanjelického cirkevného zboru

3 /2011

„A nech vám Pán utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti
pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so
všetkými svojimi svätými.“ 1. Tesalonickým 3:13
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Zmierenie

K tomu, aby smutno bolo,
netreba nám celý rok.
Stačí jedno kruté slovo,
unáhlený chybný krok.
Zaraz v žilách tuhne krv,
oheň horí na streche.
Hľadá sa, kto udrel prv,
kto si pomstu odnesie.
Ibaže to nie je cesta,
za zlé zlom sa odplácať.
Človek seba najviac trestá
a pokoj sa vytráca.

Preto, drahý náš Ježiši,
ukáž cestu k zmiereniu.
Pomôž nám sváry utíšiť,
uzdrav dušu zranenú. Amen

Ivan Mucha

2. Slovo Božie odhaľuje naše motívy
Francúzsky mysliteľ Blaise Pascal povedal: „Srdce má svoj rozum,
ktorý rozum nepozná.“ Rozpoznať skutočné motívy nášho konania je niekedy veľmi
ťažké. Naše pohnútky môžu byť dobré, môžeme mať dobrý nápad , ale realizácia
nápadu je zlá. Platí to aj naopak.
Do srdca na dno neľza dovidieť, / nie potočné dno,
trebárs v tôni jalše; /
Čím hlbšie vnikáš, tým je tmavšie, ďalšie, / až zmorený
zrak vrátiš naposled.
I preto potom bez hanby je svet / a bez bázne tak plný lži
a falše, / že výskum srdca šťastne sprekážal vše... / nie
škoda osudná, jejž rovno niet? (Hviezdoslav)
My, môžeme poznať samých seba len s Pánom Ježišom.
Spomenutý Pascal hovorí: „Bez Ježiša Krista nerozumiem
ničomu, ani smrti, ani životu, ani Bohu a a ani sebe.“
Spoznanie seba v prítomnosti Pána nemusí byť príjemné.
Náš Pán dokáže vždy odhaliť motívy srdca. Ľuďom, ktorí
sa robili zbožní a predsa neboli, ukázal na ich skutočné
motívy. O niektorých ľuďoch povedal, že na povrchu sú
krásny a ale vo vnútri nesmierne škaredí. Pán Ježiš Kristus
aj teraz nám hovorí cez Božie slovo, aký sme.
„Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než
ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia
duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať
hnutie a zmýšľanie srdca.“ Židom 4:12
Na našom oltári je za stĺpom obraz apoštola Pavla, ktorý
má v ruke Bibliu a meč. Tento obraz pripomína práve
tento verš z Biblie. Slovo Božie je ostré, má schopnosť
oddeliť láskavé pohnútky od tých sebeckých. Pri čítaní
Božieho slova dokážeme jasne zhodnotiť aj naše
pohnútky aj naše skutky.
To Slovo ako dvojsečný je meč. / Chirurgov skalpel, čo odstráni nádor./ Až bolesť
mizne, odrazu je preč./ A človek vstáva z nekončených pádov.//
To Slovo na hruď mieri ako kord./ Keď sme sa dali zvábiť cvengom smiechu /
A pestujme nebezpečný šport, / kde zbožnosť a cnosť predmetom je hriechu.
(Fričovský)

15.
Ako keby z nej niekto ukrojil. Len malý kúsoček. Ale každý mesiac znova. A znova.
Jedného dňa sa z auta prestanem tešiť, zostane len ťarcha dlhu. Ak si naopak začnem
šetriť, pravdepodobne nebudem prvý mesiac veľmi nadšený. Z jednej výplaty sa dá
odložiť len malá čiastka, aj to si musím niečo odopierať, veď to poznáte. Druhý mesiac to
asi bude rovnaké. Ale príde mesiac, keď už budem mať našetrenú polovicu potrebnej
sumy a ja sa začnem tešiť. Veď už mám polovicu! Každý mesiac bude moja radosť a
očakávanie čoraz väčšie a väčšie. Bude rásť až dovtedy, kým si auto nekúpim, ale aj
potom zostane moja radosť úplná. Navyše sa naučím byť trpezlivý a cieľavedomý.
Kedy sa nám otvoria oči a uvidíme celú pravdu?
Biblia nám na niekoľkých miestach prezrádza, že celú pravdu sa dozvieme práve v Nebi.
„Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž
päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk.
Abrahám [mu] povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.“ [Lukáš › 16.
Kapitola, 20]
Máme prorokov a starších vo viere, ktorí nám ukazujú cestu aj v pozemskom živote.
Máme teda všetko telesné opustiť?
„Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech
ani neje. Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia“. [2.
Tesalonickým › 3. Kapitola, 10]
Nie! Ide tu o worklife balance - rovnováha medzi duchovným životom a napĺňaním
našich potrieb.
Čo je normálne?
Je to zaujímavá otázka, však? Včera som vstal a zamieril som do kuchyne, kde som našiel
Sarah. Spýtal som sa jej prvú otázku, ktorá mi prišla na um: „Natieraš chleba, Sarah?“.
Okamžite som dostal odpoveď: „Nie, vykrajujem!“ Moja otázka sa jej zdala
nenormálna...Podobne Kristova čistota a láska opísaná v Písme spôsobuje, že si
pripadám nenormálny. Pretože spôsoby tohto sveta sú nenormálne, ak som už spoznal
niečo lepšie. Poznanie však nestačí, treba utekať pred hlúposťou tohto sveta.
„A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On.“ [1. Jánov › 3. Kapitola,
3]Snažím sa ísť za Kristom. Nečakám pasívne na Pánov príchod, ani na smrť. Pracujem a
žijem.„Keby mi niekto povedal, že zajtra nastane koniec všetkých dní, ešte dnes by som
zasadil jabloň.“ (Martin Luther)
Neodnesieme si svoju krásu. Odnesieme si však svoju bytosť. Preto by ma malo zaujímať,
čo robím, pretože to zanecháva stopy na mojej duši. Budem teda pracovať zo všetkých
síl, aj keby som mal zajtra umrieť. Ale vždy sa budem dívať na svoje ciele a výsledky z
pohľadu večnosti mojej duše.
Ondrej Tőrők

14. Druhý príchod Pána
Čo pre mňa znamená druhý príchod Pána Ježiša Krista?
Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,
razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú
vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. [1. Korintským › 15. Kapitola, 51]
Prví nasledovníci Pána Ježiša Krista očakávali Jeho druhý príchod na Zem ešte za svojho
života. Očakávali ho s nadšením každý deň a nevedeli sa ho dočkať.
Ľudia z vonku sa vysmievajú
Už počas života apoštolov prišli na kresťanov pochybnosti, či to netrvá príliš dlho
a koľko majú ešte čakať. Preto ich Peter povzbudzuje, aby boli trpezliví a neochabovali.
Predovšetkým vedzte, že posmievači, žijúci podľa svojich žiadostí, prídu v posledné dni s
výsmechom a povedia: Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď odkedy otcovia pomreli
, všetko tak zostáva od počiatku stvorenia. [2. Petrov › 3. Kapitola, 3]
To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc
rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká so zasľúbením... [2. Petrov › 3. Kapitola,
8]
Kedy Pán Ježiš príde?
Mnohí predpovedali koniec sveta na prelomoch storočí alebo pri rôznych
výročiach (rok 2012). V Biblii sa však dozvedáme, že takéto vypočítavanie je nebiblické.
„No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec.“
[Matúš › 24. Kapitola, 36]
Napriek tomu, že nepoznáme dňa ani hodiny, myšlienka Pánovho príchodu je
dnes rovnako aktuálna ako vtedy. Ako kresťania očakávame stretnutie s Pánom každý
deň. Či už dnes príde alebo sa ráno zobudíme do nového dňa. Raz sa určite stretneme
tvárou v tvár! Veď všetci sme smrteľne chorí a nikto nepozná počet svojich dní.
„Ajhľa, na piade si mi vymeral dni a čas môjho života je ako nič pred Tebou. Len
ako márnosť stojí tu každý človek.“ [Žalmy › 39. Kapitola, 6]
Dokonca sme vyzývaní, aby keď dlho čakáme, aby sme neochabli. Lebo vieme,
že keď na niečo dlho čakáme a neprichádza to, prestávame tomu veriť. Alebo na to
zabudneme, či odložíme ako nejaký sen na neskôr kvôli okolnostiam. Takéto vnímanie
cieľov je charakteristické pre túto dobu. Dnes chcem byť naplnený, dnes chcem mať
všetko, čo potrebujem.
„Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci: Môj pán ešte dlho neprijde, a
začal by spolusluhov biť a jesť a piť...“ [Matúš › 24. Kapitola, 48]
Dostali sme však rozum od Hospodina, skúsme preto domyslieť koniec. Ak
chcem dnes auto, mám 2 možnosti - kúpiť si ho na leasing alebo začať šetriť. Ak si ho
kúpim na leasing, budem sa z neho tešiť už dnes. Možno aj zajtra. Ale v deň, keď mi
doručia domov šek na prvú splátku, moja radosť prestane byť úplná.

Vieš, čo znamená....? 3.
Pospájaj tieto dvojice:

A) Mendík
B) Tabličky
C) Dištrikt
D) Kolekta
E) Superintendent
F) Principál
G) Baret
H) Turíce
I) Synodál
J) Patena
K) Emeritus
L) Zborová matrika

1. Modlitba, ktorú spieva kňaz
počas Služieb Božích.
2. V minulosti najvyšší cirkevný
hodnostár v ev. cirkvi na
Slovensku.
3. Duchovný mimo služby.
4. Súčasť Bohoslužobného odevu
kňaza, dva pásiky bieleho plátna,
upevnené pod golierom luteráka.
5. Svätodušné sviatky.
6. Účastník synody – vyššieho
cirkevného zhromaždenia.
7. Farár, ktorý má kaplána.
Duchovný mimo služby.
8. Liturgická miska na posvätný
chlieb – oblátky pri Večeri
Pánovej.
9. Kniha evidencie pokrstených
konfimovaných, sobášených
a zomrelých členov zboru.
10. Chlapec, ktorý pomáhal
v kostole
11. Zamatová, čierna kňazská
štvorhranná čiapka.
12. Spoločenstvo seniorátov.

4. Rozhovor s Evou Baškovou, Božia zhovievavosť
List Židom 9. kap. 27.-28. verš:
„A ako je ľuďom uložené raz umrieť
a potom príde súd, práve tak aj Kristus,
raz už obetovaný, aby niesol hriechy
mnohých, druhý raz zjaví sa bez hriechu
tým, čo Ho očakávajú na spasenie.“

Eva Bašková
Čo pre Vás znamená byť členom
evanjelickej cirkvi?
Som hrdá, že som evanjeličkou a.v.
cirkvi. Je to pravá viera, ktorá učí a
hlása čisté evanjelium Kristovo.
V Augsburskom vyznaní učíme
o odpustení hriechov a spravodlivosti
pred Bohom. Toto nemôžeme
dosiahnuť vlastnými zásluhami, alebo
skutkami a zadosťučinením.
Odpustenie hriechov dostávame pred
Bohom len z milosti pre Krista , keď
veríme, že Kristus vytrpel za nás a že
pre Neho nám hriech bude odpustený,
spravodlivosť a večný život budú nám
darované.
Aké sú vaše sny, čo by ste chceli
dosiahnuť v osobnom živote?
Mojím snom je, aby mi Pán Boh dal
viac zdravia, aby som mohla chodiť do
chrámu Božieho. Skladám moje
trápenia a starosť pred Boha, aby som
Ho dôverne s ďalšími veriacimi chválila
a tešila sa z Jeho prítomnosti.

O budúcnosti sa v týchto dvoch veršoch
píše o 4 udalostiach:
Každý človek musí zomrieť,
bude súd,
Pán Ježiš príde v sláve druhý krát,
spasenie, (zatratenie)
Pán Boh je Pánom všetkého. On všetko
naplánoval, stvoril a dal život. Má moc
aj všetko skončiť. Povie „koniec“ a splní
sa to! Nikto z nás ľudí nevie, kedy Pán
Boh ukončí chod nášho života alebo
celého sveta. Uvedomujeme si to?
Veríme a sme pripravení každý jeden
deň vydať Bohu počet?
Čím ďalej ide tento svet, tým sa mi to
zdá horšie a horšie. Mnohí si musíme
priznať, že náš život žijeme bez vedomia
smrti, súdu a druhého príchodu Pána
Ježiša.
Zabúdame na to najpodstatnejšie,
a preto Boh vidí v našom živote aj veci,
ktoré s ním nemajú nič spoločné.
Robíme mu hanbu, znevažujeme ho
a obchádzame. Zamysli sa, čo by videl
Boh dnes v tvojom živote? ..... Akú
vieru? ..... Aký hriech? .....

13.
Skvelé miesto, ktoré ponúka Boh každému, kto oň stojí, každému, kto úprimne verí v
Pána Ježiša Krista. Tak úžasné miesto, ktoré si úplne nevieme prestaviť. To miesto nie
je dočasné. To miesto je trvalé.
Nikto a nikdy ho nezoberie. Miesto, ktoré ponúka Boh je neporovnateľne hodnejšie
ako miesto, ktoré ponúka svet. Ako sa dostať k takému miestu na také miesto?
V Matúš 7/13-14 čítame
Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia
a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých,
ktorí ju nachádzajú.
Pán Ježiš dáva odpoveď v prečítanom texte verte v Boha a
verte vo mňa. Veriť v Boha a podľa tohto žiť je často v
protiklade s požiadavka mi a hodnotami, ktoré svet
vyžaduje a ponúka. Keď vchádzame cez dvere do kostola,
nech to pripomenie, že k tomuto miestu vchádza sa
tesnou bránou, teda často cez prekážky a ťažkosti.
Brány – vchody do nákupných a zábavných centier sú
naozaj podstatne širšie.
Keď si sadáme do drevených lavíc nech to pripomínajú, že
k tomuto miestu vedie úzka cesta, ktorá často môže byť
tvrdá ako tá kostolná lavica. Ale stojí to zato lebo miesto, ktoré ponúka Boh je
neporovnateľne hodnejšie ako miesto, ktoré ponúka svet.
Na tej lavici počúvame slovo Božie, spievame na chválu Božiu a predkladáme Bohu
modlitby. Tá tvrdá lavica nie je koženým kreslom, teplým miestečkom znamenajúcim
slávu či peniaze, znamenujúcim svetský úspech. Ale na nej môžeme prijímať
neporovnateľne väčšie hodnoty, hodnoty trvalé. Preto budme vďačný Pánu Bohu za
tú tvrdú lavicu. Samozrejme samotná účasť na bohoslužbách nikoho nespasí, ale
zásadným spôsobom mu môže pomôcť uveriť v pána Ježiša a získať spasenie =
miesto v nebi.
Je mi ľúto, že je pomerne málo tých čo tú úzku cestu a tesnú bránu nachádzajú,
nakoľko počas služieb božích je spravidla dosť prázdnych miest.
Nazdávam sa, že najmä úlohou presbyterov je pracovať na tom, ako priblížiť iným, že
tá tvrdá kostolná lavica je vlastne veľmi lukratívne miesto, o ktoré by mali stáť, aby
raz mohli prijať od Krista dokonalý nebeský príbytok, miesto v nebi pri Pánu Bohu
lebo miesto, ktoré ponúka Boh je neporovnateľne hodnejšie ako miesto, ktoré
ponúka svet.
Juraj Škripec

Anketa o obľúbenej piesni 5.

12. Miesto
V novinách či televíznych alebo rozhlasových správach často počúvame o
poslancoch, ktorý berú parádny plat o akom sa väčšine ľudí ani nesnívalo a napriek
tomu majú chabú dochádzku do parlamentu teda do práce.
Žiadny zamestnanec by si nemohol dovoliť to čo oni. Pomyslíme si má také
teplé miestečko s takým platom to by bolo fajn, to by som bral. Snáď každému by
bolo príjemné mať hojnosť až prebytok financií.
Nemusieť prerátavať hotovosť v peňaženke či si môže kúpiť to či ono.
Obrovské motivovanie za vidinou teplého miestečka, miesta, ktoré ma zabezpečí po
stránke hmotnej – finančnej – za každú cenu. K
takémuto miestu vedie síce cesta široká a
vchádza sa širokou bránou, ale je tam pomerne
veľká tlačenica.
Akékoľvek ponúkané teplé miestečko
cez politiku, šoubiznis, podnikanie má
minimálne jednu zásadnú nevýhodu, s ktorou
musí rátať každý kto na takom mieste je. Každá
teplé miestečko je iba dočasné.
A to nielen z hľadiska, že príde niekto
slávnejší, niečo zaujímavejšie, ale najmä z
pohľadu konečnosti ľudského života ako takého.
To čo ponúka svet a za čím sa ide po širokej
cesta a vchádza sa širokou bránou je dočasné,
skôr či neskôr sa to skončí.
Na rozdiel od novín biblia obsahuje
dobrú správu pre každého, kto je ochotný ju
prijať.
Biblia píše o tom, že Pán Ježiš odišiel, aby
pripravil trvalé miesto, príbytky nebeské ako čítame v Ján 14,2 Nech sa vám srdce
nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! V dome môjho otca je veľa príbytkov;
keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto a keď
odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy
boli tam, kde som ja?
Trvalé miesto, večné miesto, ktoré je v nebi. O tom aké to raz bude prebývať
v Božej prítomnosti čítame v knihe Zjavení Jána 21/3-4
Ajhľa stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a on,
Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani
plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné pominulo.

Prečítejme si ďalší text z 2.listu Petra 3
kap. 3.-4. verš.
„Predovšetkým vedzte, že posmievači,
žijúci podľa svojich žiadostí, prídu
v posledné dni s výsmechom a povedia:
Čože je so sľubom o Jeho príchode? Veď
odkedy otcovia pomreli, všetko tak
zostáva od počiatku stvorenia.“
Čo myslíte, prečo Pán Boh, keď má moc
a vidí, aký je svet plný hriechu nepovie
dosť, aby bol koniec? Odpoveď
nachádzame, keď budeme čítať celú 3.
kapitolu z 2.listu Petra.
Ale hlavne 9. verš: „ Nemešká Pán so
zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že
mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce,
aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali
na pokánie.“
Je to Božia zhovievavosť! Aj napriek
tomu, čo Boh vidí, podľa svojej vôle nám
so svojou zhovievavosťou predlžuje dni.
Každé ráno, ktoré sa zobudíme, môžme
Bohu ďakovať za milosť. Dal nám deň a je
na nás, ako ho prežijeme. Boh chce, aby
nikto nezahynul, ale dal sa na pokánie.
Boh nám nedáva deň aby sme ho
premrhali v hriechu, alebo v nečinnosti.
Žime každý deň tak, aby sme napĺňali
Božiu vôľu a Jeho plány, lebo vtedy rastie
naša viera, a tým aj náš vzťah s Bohom.
Pre veriaceho kresťana je veľkou túžbou
rásť v poznaní Pána Ježiša, čo najviac mu
byť podobný. Aby prežitý deň bol
svedectvom aj pre ostatných ľudí okolo
nás, aby nezahynuli, ale dali sa na
pokánie.
Jaroslav
Mareček

Prichádzam s vďakou a pokorou, že
vôbec môžem vstúpiť do Božieho
domu s vedomím, že táto nedeľa
môže byť posledná. V osobnom
živote si želám, aby naša evanjelická
cirkev na Slovensku bola živou
a radostnou cirkvou, ktorá bude
privádzať k Spasiteľovi aj ďalšie
stredné a mladé generácie.
Vaše životné krédo?
Milovať budem Pána Boha z celého
svojho srdca, z celej duše a z celej
mysle a blížneho ako seba samého.

Spravili sme anketu a položili sme
rovnakú otázku pre niektorých ľudí.
Otázka znela: „Aká je vaša obľúbená
pieseň zo spevníka?
Tú sú piesne, ktoré sú pre opýtaných
obľúbené:
Zlatistý slnka jas, Kto len na Boha sa
spolieha, Čo Boh činí to dobre je.
Kde si môj premilý Ježiši Kriste,
každá pieseň je krásna, ak je
obľúbená. K trónu slávy tvojej
Hospodine, Keď zasvitnú ranné zory,
vezmi pane život môj, Nebeský Bože
tvorca všehomíra, Skala vekov,...
Aká je tvoja obľúbená pieseň?

6.Rozhovor s Oľgou Miškechovou, Pancier spravodlivosti Ef. 6,14
Pancier spravodlivosti Ef 6,14
Obleč si pancier spravodlivosti! Asi si povieš,
čo je to? Ako si ho, ja, môžem obliecť? Čo mám
urobiť? Prečo je to potrebné? Pokúsim sa ti
zodpovedať na všetky položené otázky.

Oľga Miškechová
Čo pre Vás znamená byť
členom evanjelickej cirkvi?
Moji rodičia boli obidvaja
evanjelici. Evanjelická cirkev je
cirkev, ktorá sa pridŕža pravej
zvesti evanjelia.
Aké sú vaše sny, čo by ste chceli
dosiahnuť v osobnom živote?
S Božou pomocou prežiť
v pokoji a v zdraví jeseň života
s najbližšími.
Vaše životné krédo?
Milovať a vedieť odpúšťať
a chcem, aby aj mne bolo
odpustené.

Súčasnosť
Aj dnes sa stále v rôznych bezpečnostných
zložkách štátu, prípadne súkromných, používa
niečo ako pancier. Nazýva sa nepriestrelná
vesta a je vyrobená z hrubej oceľovej platne.
Bežne je táto vesta využívaná napríklad
policajtmi a navlieka sa na oblasť hrudníka.
Takto vyzbrojeného človeka ochráni pred
zásahom z bežných strelných zbraní.
Obdobie rímskej ríše
Z pohľadu biblického textu je pre nás
podstatnejšie si povedať niečo o vtedajšej
dobe. Apoštol Pavel pôsobil v období kedy,
prevažná časť Európy patrila pod Rímsku ríšu.
To znamená, že keď je v texte spomínaný
pancier spravodlivosti, Pavel myslí na výzbroj
rímskeho vojaka. Boj prebiehal takmer
výhradne spôsobom muž proti mužovi.
Základnou útočnou zbraňou bol meč, ale aj
kopija. Aj preto bolo mimoriadne dôležité, aby
mal vojak dôkladne chránené vnútorné orgány.
Na tento účel slúžil práve pancier, ktorý bol
vyrobený z ťažkej mosadznej platne. Siahal od
krku až ku nohám.

Apoštol Pavel aj dnes hovorí: ,,Oblečte
si pancier spravodlivosti“. Na to, aby sme
porozumeli, čo je týmto pancierom, je nevyhnutné hovoriť o tom, čo sa v našom
živote udeje po znovuzrodení Duchom Svätým.

11.
Pán Boh však svoje zasľúbenia
nedáva len tak. Dáva ich síce
človeku, ale vždy pod
konkrétnou podmienkou.
Józuovi Boh vtedy okrem slov
"nenechám ťa a neopustím"
povedal aj toto : „Konaj celkom
podľa zákona, ktorý ti prikázal
môj služobník Mojžiš. Neuchýľ
sa od neho ani napravo ani
naľavo, aby si mal úspech,
kamkoľvek vkročíš. Nech sa
táto kniha zákona nevzdiali od
tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo
dne i v noci, aby sa snažil konať
všetko, čo je v nej napísané,
lebo vtedy sa zdarí tvoja cesta a
budeš mať úspech. Buď silný a
odvážny, nestrachuj sa nezúfaj!
Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude
s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“
Pán Boh veľmi jasne Józuovi
stanovil podmienky, ktoré
treba
dodržať,
aby
sa
zrealizovalo
samotné
zasľúbenie. Toto sú podmienky
aj pre nás. Aj nás apoštol Pavol
nabáda k tomu, aby sme
ustavične skúmali, či žijeme
podľa dokonalej Božej vôle a k
modlitbám. Toto poznanie nás
oslobodzuje od strachu pred
novými úlohami, ktoré na nás
čakajú. Neodchýľme sa od
Božieho slova ani napravo ani
naľavo!
Ján Behro
Dozorca cirkevného zboru

Slavomila Onderišinová
Každý potrebuje lásku.
„Vieš si predstaviť, že by sme mali takto nadol
zakrivené ústa..." zahralo sa Dievčatko na psíka
a černoško sa rozosmial.
Po chvíľke spoločného smiechu sa opäť spýtal:
"Ako to, že si ma dokázala rozosmiať? Veď som
bol taký smutný."
„To nie ja som ťa rozosmiala, ale môj Otecko."
„Tvoj Otecko? A ako to urobil?" zvedavo sa
vypytoval nechápajúc, ako môže niekto, kto pri
ňom nie je, zotierať slzy.
„Nuž, poslal ma za tebou, zodvihol moje rúčky
a objal ťa a potom urobil z mojich pier tvar
mesiačika a rozosmial ťa."
„Tvoj Otecko je úžasný. Príde si po teba?"
„Príde, ale ja neviem, kedy to bude. On to vie
najlepšie."
„A teraz ti nechýba?"
„Pravdaže mi chýba. Je to jeden z dôkazov
lásky. Ak ti niekto chýba, tak len ten, kto
napĺňa tvoje srdce láskou, pokojom, radosťou...
Chcel by si ho držať za ruku, túliť sa k nemu,
objímať ho, smiať sa s ním, rozprávať o tom, čo
je nové. Chýba mi môj Otecko, to je pravda! Ja
však viem, že môj Otecko je so mnou stále, a
tak nie som až taká smutná. Aj keď Ho
nemôžem v skutočnosti objímať, držať za ruku,
túliť sa k Nemu, posiela mi iných, ktorých
objímať môžem - napríklad teba." Dievčatko sa
usmialo a potľapkalo černoška po bucľatej
nôžke.
„Ako vieš, že je stále s tebou? Veď Ho nevidíš."
„Nevidím, ale môžem Ho vidieť v tom, čo robí.
Viem, že je stále so mnou, pretože mi to hovorí
moje srdce, ktoré je naplnené obrovským
kusom viery, ktorá to dokáže."

10. Neopustím ťa a nezanechám!
Ako sa cítil vojvodca Józua, keď prebral vedúce postavenie v Izraelskom ľude po
Mojžišovej smrti? V prečítanom texte ho vnímame práve v tejto zlomovej chvíli.
Po dlhých rokoch, keď bol Józua v úzadí sa
teraz dostáva do vedúcej pozície. Odteraz to
„Nikto neobstojí pred tebou,
bude on, kto bude v mene ľudu predstupovať
kým budeš žiť. Budem s
pred Hospodina. On bude ľudu tlmočiť Božiu
tebou, ako som bol s
vôľu. On bude božím nástrojom a
Mojžišom. Nenechám ťa a neprostredníkom. A to nie je práve jednoduchá
opustím. Buď silný a odvážny,
úloha. Józua si to plne uvedomuje. Vie, že je to
lebo ty do dedičstva pridelíš
veľká zodpovednosť. Veď na jeho pleciach
tomuto ľudu krajinu, ktorú
teraz spočíva nielen zodpovednosť za
som prísahou zasľúbil dať ich
duchovné smerovanie Božieho ľudu. Józua je
otcom. Len buď silný a veľmi
zodpovedný aj za to, aby s Izraelom prekročil
odvážny, aby si konal celkom
Jordán a zaujal zasľúbenú krajinu. Toto je
podľa zákona, ktorý ti prikázal
spomínaný prelom v živote tohto vojvodcu.
môj služobník Mojžiš. NeJózua asi potrebuje počuť niečo povzbudivé,
uchýľ sa od neho ani napravo
niečo v zmysle: Nenechám ťa a neopustím Buď
ani naľavo, aby si mal úspech,
odvážny! Neboj sa a nestrachuj, lebo ja som s
kamkoľvek vkročíš. Nech sa
tebou!
táto kniha zákona nevzdiali
od tvojich úst, ale rozjímaj o
Takéto slová povzbudenia z Božej strany a
nej vo dne i v noci, aby si sa
uistenia o Božej vernosti a pripravenosti
snažil robiť všetko, čo je v nej
zasiahnuť v náš prospech potrebujeme počuť
napísané; lebo vtedy sa vyčasto aj my dnes - Neboj sa a nestrachuj, lebo
darí tvoja cesta a budeš mať
ja som s tebou!
úspech. Veď som ti prikázal:
Buď silný a odvážny, nePán Boh sa za každých okolností zachová ako
strachuj sa a nezúfaj! Lebo
verný pastier a priateľ, ktorý možno podľa
Hospodin, tvoj Boh, bude s
svojej svätej vôle dopustí, ale nikdy neopustí.
tebou,
kamkoľvek
pôjSpoliehanie sa na Hospodinovu moc nás však
deš.“Józua 1, 5 - 9
nesmie viesť k lenivosti, zbabelosti,
malomyseľnosti, či ľahkomyseľnosti. Práce, ktoré na nás čakajú v osobnom či
spoločenskom živote ako aj na poli cirkevného zboru za nás Pán Boh robiť nebude.
On nám len dá odvahu, múdrosť, spôsobnosť a svoje požehnanie, aby sme ich mohli
vykonať a doviesť až do zdarného konca.

7.
Keď si uveril tomu, čo Pán Ježiš urobil na kríži pre hriešneho človeka, potom si Ním
bol ospravedlnený od hriechu, ktorého sa
nemôžeme inak zbaviť. Pre lepšie pochopenie
Efezským 6:14
ospravedlnenia ako takého, by sme ho mohli
Stojte teda: bedrá si opášte
prirovnať k ospravedlneniu zo školských povinností
pravdou, oblečte si pancier
z rôznych dôvodov. Žiaci vedia, že každú
spravodlivosti
vymeškanú vyučovaciu hodinu musia ospravedlniť
dôveryhodným potvrdením od lekára. Keď mu
vyučujúci absenciu ospravedlní, viac sa k nej nevracia. To isté urobil Boh skrze Ježiša
Krista a dostali sme pancier spravodlivosti. Už sa nikdy nevracia ku naším pokleskom
a zlyhaniam. Si už ospravedlnený a tvoj hriech je už vymazaný.
Rim 3, 21-24
hovorí
o skutočnom
ospravedlnení. Pri
tomto texte je
dôležité si
uvedomiť dve veci,
ktoré by som rád
zdôraznil.
1.
Ospravedlňovaný
si zadarmo nemôžeš si
ospravedlnenie od
hriechov ničím
zaslúžiť, je ti dané
z milosti Božej. Pancier spravodlivosti je pre teba pripravenáný stačí si ho vziať.
Úprimne a v pokore prijmi, to čo pre teba Boh urobil skrze Ježiša.
2. Pancier nás chráni pred útokmi diabla, ktorý ťa neprestane navádzať na hriech.
Používanie panciera
Akým spôsobom na nás Satan útočí? Snaží sa robiť všetko, aby v nás vzbudil
pochybnosti o Božom ospravedlnení. Tým útočí práve na naše srdce a od tohto nás
môže ochrániť jedine pancier, ktorý je dôležité mať oblečený.
Samuel Behro

8. Rozhovory a básne

Rozhovory a básne 9.

Ján Jánoško

Vianočná modlitba dieťaťa
Za ruku chyť ma, otec, mama,
do chrámu poďme spolu dnes,
s Bohom je cesta požehananá,
On ohlasuje veľkú zvesť.

Čo pre Vás znamená byť členom
evanjelickej cirkvi ?
Znamená to pre mňa veľa. V živote ma
stretlo veľa skúšok a iba vďaka Bohu som
prekonal aj tie najťažšie chvíle. Je pre
mňa veľmi dôležité stretávať
sa v spoločenstve našich bratov a sestier.
Či už v kostole, alebo aj na ďalších
akciách našej cirkvi. Je dobré, keď sa má
človek, s kým poradiť, alebo iba tak
porozprávať o dobrom i zlom.
Aké sú vaše sny, čo by ste chcel
dosiahnuť v osobnom živote?
Som vo veku, keď už vlastne bilancujem
svoj život. Ďakujem Pánu Bohu, že sa mi
dal dožiť v zdraví až doteraz. Chcel by
som ešte odovzdať svoje skúsenosti
svojim vnúčatám a naďalej im byť
nápomocný a pomáhať im ako doteraz.
Dúfam, že im budem ešte užitočný.
Vaše životné krédo?
Ak niekto potrebuje radu, poradiť. Ak
potrebuje pomoc, pomôcť, alebo sa
aspoň o to pokúsiť. Žiť tak, aby som
obstál pred Bohom, ľuďmi, aj pred sebou
samým. Aj keď skromne, ale čestne.

Že Ježiš prišiel pre nás z neba,
v pokore, láske, skromnosti,
by zachránil večne mňa i teba,
učinil život radosntým.

Za ruku chyť ma, otec, mama,
oslávme tento Vianoc čas,
udalosť je to nevídaná,
plná je ozdôb, rôznych krás.

Tešme sa všetci, jasajme,
v srdci nech znie nám chvála,
Božieho Syna vítajme,
Jemu buď česť a sláva. Amen

Ivan Mucha

Ján Midriak
Bezmála kresťanom
(úryvok z knihy)
Modlitba k Adventnej kázni
Pane Bože, Otče náš nebeský,
ďakujeme Ti za dar rozumnosti a
vnímavosti stvorenstva. Za to, že
máme okolo seba mnoho živých
tvorov, zvierat, ktoré konajú pre nás
mnohé služby. Sú nám ochrancami,
spoločníkmi, ba aj sprievodcami na
cestách. Prosíme, odpusť nám našu
necitlivosť, neraz zlé zaobchádzanie s
nimi. Prosíme Ťa o dar Ducha Svätého,
aby sme rozumeli Tvojmu slovu zo
svätých Písem, ale aj konaniu, ktorým
sa ku nám prihováraš rozličnými
príhodami a udalosťami v prírode, v
živom a svet vnímajúcom stvorenstve,
aby sme sa učili úcte k životu vôbec, a
tak boli Tvojimi služobníkmi. Otváraj
nám oči pre Tvoje divné skutky na
ľuďoch, pre spravovanie sveta a
zachovávanie života. Zbavuj nás
predmetnej viery a zbožnosti. Udržuj
na ceste za Pánom Ježišom Kristom,
naším jediným Pánom a Spasiteľom,
lebo niet spasenia v nikom inom, lebo
nebolo pre nás ľudí dané iné meno
pod nebom, v ktorom by sme mali
dôjsť spasenia. Naša služba nech je Ti
príjemná, ako my na Tvoju službu s
dychtivosťou očakávame, keď sa
zhromažďujeme v spoločenstve cirkvi,
Tvojho ľudu. Požehnaj nám Pane, i
všetkým, ktorí v Teba dúfajú. Pre a
skrze Tvoju pravdu a milosrdenstvo.
Amen.

Eva Hriadeľová
Čo pre Vás znamená byť členom
evanjelickej cirkvi ?
Členom evanjelickej cirkvi pre mňa
znamená: byť pokrstená, konfirmovaná,
navštevovať Služby Božie, biblické
hodiny, pomáhať blížnym, modliť sa
nielen sám za seba, ale aj za svojich
blížnych, dodržiavať Desať Božích
prikázaní.
Mali by sme žiť tak, ako to je napísané aj
v spevníku v piesni 483: „Nehovor
kresťan som dokiaľ nesvedčia o tom
všetky skutky tvoje dosvedčené životom,
kresťan nielen meno kresťana má nosiť,
ale nadovšetko po kresťansky má aj žiť.
Aké sú vaše sny?
Mojím snom vždy bolo aj a je, aby sa
pridržala Pána Boha, viedla usporiadaný
život tak, ako som to videla u svojich
rodičov. Mojím snom je, aby tak žili aj
moje deti a vnúčatá, aby sa pridŕžali
Pána Boha a zachovávali Božie
prikázania. Aj v Biblii máme napísané:
„Kto zachováva prikázania, zachová si
život.“ Príslovia 19:16
Vaše životné krédo?
Byť vytrvalá vo viere, spoliehať sa, že
Hospodin je moja sila a môj štít. V Neho
dúfa moje srdce.

