Evanjelický Púchov

12. Oznamy - ecavpuchov.sk
5.3. Utorok: 17:50 Pôstna večiereň
V stredu, štvrtok, piatok bude
ProChrist premietanie v zborovom
dome o 18:00 hodine.
8.3. Piatok:
15:30 Mladší dorast
18:30 Starší dorasť
9.3. Sobota: 19:00 Stretnutie
mládeže
10.3. Nedeľa:
8:30 Večera Pánova
10:00 Hlavné Služby Božie
Po Službách Božích bude predaj
literatúry.
10:00 Besiedky
14:30 Mostište
18:00 ProChrist premietanie
V pondelok a utorok bude
ProChrist premietanie v zborovom
dome o 18:00 hodine.
15.3. Piatok:
17:50 Pôstna večiereň
15:30 Mladší dorast
18:30 Starší dorasť
16.3. Sobota:19:00 Stretnutie
mládeže

17.3. Nedeľa:
8:30 Večera Pánova
10:00 Pašiové Služby Božie
Po Službách Božích bude predaj
literatúry.
10:00 Besiedky
14:30 Ihrište. Po nešpore bude
Večera Pánova.
17:50 Večiereň
19.3. Utorok: 17:50 Pôstna večiereň
22.3. Piatok : 17:50 Pôstna večiereň
Po skončení večierne bude
presbyterská schôdza.
15:30 Mladší dorast
18:30 Starší dorasť
23.3. Sobota:
19:00 Stretnutie mládeže
24.3. Nedeľa:
8:30 Večera Pánova
10:00 Pašiové Služby Božie
10:00 Besiedky
14:30 Streženice
17:50 Večiereň
V nedeľu 31.3. bude zmena času.
V týždni pred Veľkou Nocou bude
pôstny modlitebný týždeň v pondelok,
utorok, stredu.

Občasník evanjelického cirkevného
zboru
„Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý
alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo
v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie
prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží
na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste
boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla
žite.“ Efezským 5:5 -8
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Keď si len v rýchlosti prebehneme
biblickú históriu, vidíme tam, že Boh stále
pristupuje k človeku. Je to spoločný život
a vzťah „Boh a človek“. Nie je to tak, ako
vidíme v mnohých filmoch, kde si každý žije
svoj vlastný život a len pri nejakých
výnimočných situáciách sa tieto svety
stretávajú. V ľudskej existencií je Boh vždy
súčasť života.
Boh stvoril svet i človeka, ktorému dal
život. V záhrade Édene spolu nažívali človek
a Boh spoločne, čo bol Boží zámer. Po
hriechu, na ktorý ich zviedol diabol, bol
človek
síce
spravodlivo
potrestaný
a vyhnaný, ale Boh človeka ani vtedy
neopustil. Ábelova obeť bola Bohu príjemná.
Noe našiel milosť a zachránil sa cez potopu.
Abrahámovi Boh zasľúbil veľké potomstvo
a povolal ho za otca veľkého národa
izraelského. Na izraelskom národe, ktorému
sa stal Bohom, všetci spoznali jeho moc.

2. Božia priazeň k nám

ProChrist 12.

Cez Mojžiša ich vyviedol z otroctva v Egypte, cez Jozuu vošli do zasľúbenej zeme,
kde cez mnohých kráľov a prorokov hovoril Boh ľuďom svoju vôľu.

Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul,
ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.
Ján
3:16

My vieme, že v diele, živote a v obeti
Pána Ježiša sa najviac prejavila Božia láska.
Božia láska bola vždy prejavená v skutkoch.
Pán Ježiš sa musel narodiť ako človek. Boh tu
žil ľudský život od novorodenca až po
dospelého mladého muža.

A bol to Boží plán na záchranu ľudí. Pre
nás ľudí to bolo dôležité. Musel nám byť
blízky, aby sme sa ho mohli dotknúť, aby nám ukázal aký je Boh – jasne a zreteľne,
aby sme si ho mohli zamilovať. Jeho láska, skutky a slová menili životy vtedy, menia
aj dnes a budú dokiaľ bude tento svet existovať.
To, že sa Boh stal človekom, je len pokračovanie Božej priazne človeku. Jeho
život, ukrižovanie, zostúpenie Ducha svätého a v budúcnosti druhý príchod Pána
Ježiša v sláve a moci, kedy nastanú posledné veci a príde večnosť, sa len dokonale
naplní Božia vôľa.
Keď vidíme, ako nás Boh miluje a čo všetko pre nás robí, nech nás to vedie ku
pokániu a vďačnosti za vieru. Vo viere v Ježiša Krista už dnes môžeme prežívať
večnosť a byť vo vzťahu so samotným Bohom, a tak napĺňať Jeho vôľu.
Jaroslav Mareček
Potrebujete pomoc okolo domu, v záhrade? Nemáme nikoho, kto by vám
pomohol s niečím, kde potrebujete niekoľko párov rúk?
V našom zbore sú ľudia ochotní pomocť Vám!
Predovšetkým nás musíte informovať na farský úrad osobne, alebo
telefonicky ( 042 463 10 74).

Piatok 8. marca: Peniaze a viera
Kto nám môže dať potrebnú istotu a vytúžené uznanie? Prečo Ježiš tvrdí, že
nemôžeme slúžiť Bohu a zároveň peniazom? Peniaze nie sú len platobným
prostriedkom, očividne majú veľkú moc – a to peniaze, ktoré máme a aj tie, ktoré
nemáme a chceli by sme
mať.
Nedeľa 10.marca: Čo
BOH NA NÁS NEZABUDOL
pomáha, keď trpíme?
(Hymna ProChrist 2013)
V utrpení kričíme: Prečo?
Sú
nám
útechou
Zázrakom je každé dieťa, čo príde na svet,
teoretické vysvetlenia?
prvé kroky, prvé slova, rozvíja sa ako kvet.
Sme bezbranne vydaní
Neskôr pýta sa a hľadá v labyrinte dní:
napospas nášmu osudu?
Kam patrím a aký zmysel to tu všetko má.
Existuje
liek
na
Boh nás nikdy neopúšťa, na každého pamätá
otravujúcu zatrpknutosť?
a do srdca, čo ho hľadá, vieru vkladá sám.
Prečo Ježiš kričal: „Môj
Bože, môj Bože, prečo
si ma opustil?“
Boh je verný v svojich sľuboch ako slnka svit.
Radosť' nám cez bolesť', slzy opäť' navráti.
Boh nás nikdy neopúšťa, na každého pamätá
Pondelok 11.marca: Je
a do srdca, čo ho hľadá, vieru vkladá sám.
iba jeden Boh?
V dnešnej dobe si každý
vytvára svoj vlastný
Všednosť' láske radosť' kradne, život rúca sa
svetonázor, svoje vlastné
samota sa všade šíri, zo sna prebúdza
náboženstvo. Tak je to
Boh
nás
nikdy neopúšťa, na každého pamätá
dobré, či nie? Nevedie
a do srdca, čo ho hľadá, vieru vkladá sám.
nárok
na
poznanie
a vlastnenie absolútnej
Keď' strach s chorobou nás trápia, sila ubúda,
pravdy
automaticky
na koho sa obrátime na konci života?
k násiliu? Nie je snaha
Boh nás nikdy neopúšťa, na každého pamätá
o mier dôležitejšia než
a do srdca, čo ho hľadá, vieru vkladá sám.
odpoveď na otázku : „Čo
je pravda?“
Utorok 12.marec: Čo má skutočnú cenu?
Nevieme, čo robíme alebo nerobíme, čo vieme? Odkiaľ berieme silu k tomu, aby
sme robili to, čo považujeme za hodnotné? Kto stanovuje kritériá? Alebo možno
neexistujú žiadne univerzálne záväzné kritériá hodnôt?

10. ProChrist
Čo

je

Falošné predstavy o Pánu Bohu

ProChrist?

ProChrist je nemeckými kresťanmi zorganizovaná
príležitosť so zámerom čo najväčšiemu okruhu ľudí v Nemecku a v celej Európe
priblížiť kresťanské životné hodnoty a dať podnety a impulzy ku kresťanskému
životnému štýlu najmä prostredníctvom najnovšej televíznej a satelitnej techniky.
Podujatie je rozdelené na niekoľko zaujímvavých večerov, kde je slovom, hudbou a
cez kázne Urlicha Parzanyho zvestované evanjelium. Hlavné podujatie prebieha v
Nemecku, odkiaľ sa pomocou satelitu
prenáša do celej Európy, kde je väčšinou
Hlavná téma premietané na veľké plátno. V každej krajine,
Pochybnosti a úžas
teda aj na Slovensku je niekoľko prenosových
miest. Prístupná forma večera, zaujímaví
Vedeli ste, že pochybovať je
ľudia a ich životné príbehy pod Božím
zdravé? Hovorí sa, že
vplyvom,
zrozumiteľné
komunikovanie
človek sa riadi svojimi
významu kresťanských hodnôt, mravného a
zvyklosťami. Ale naše
zmysluplného života môže byť semaforom a
názory a spôsoby správania
svetlým bodom v uponáhľaných a ťažkých
nie sú správne len preto, že
dňoch vo svete aj v spoločnosti v našej
sme si na ne zvykli.
krajine.

"Existuje niečo také?!"
Stretli ste sa s človekom,
ktorý v sebe nenosí
pomstychtivú nenávisť, hoci
mu bolo ublížené; s
človekom, ktorý neklame,
hoci by mu to mohlo
priniesť výhody; s
človekom, ktorý vyžaruje
nádej v atmosfére
zatrpknutosti; s človekom,
ktorý je zaneprázdnený, ale
vstáva skoro ráno, aby si
čítal Bibliu a modlil sa.
Existuje niečo také?! Čo je
za tým?

Témy a dni ProChristu v Púchove:
Streda 6.marca: Ako nájsť pravé šťastie?
Snaha o dosiahnutie šťastia patrí k základným
právam človeka. Zaručuje nám to však, že to
šťastie naozaj nájdeme? Dá sa šťastie naučiť?
Ako môže existovať šťastie vo svete,
v ktorom stroskotá tak mnoho snov? Ježiš
hovorí o šťastí pozoruhodné veci.

Štvrtok 7. marca: Koľko sietí potrebuje
človek?
Siete sú pre nás životne dôležité. Pre
zásobovanie elektrickým prúdom, pre
komunikáciu, pre sociálne zabezpečenie
nášho života. Kto je dobre prepojený
(zosieťovaný) so správnymi ľuďmi, môže veľa
dosiahnuť. Aké dôležité je spojenie s Bohom? A kto opravuje, keď siete nefungujú
a keď sa spojenie naruší?

3.

Na základe Božieho slova môžeme vedieť, aký Pán Boh je. Už na základe toho, ako
nám Ho opisujú proroci, učeníci a apoštolovia, ale hlavne, keď pozorujeme život
Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, a to znova v Božom
slove – Biblii.
V 8. kapitole evanjelia Jána čítame: „Ak vy zostanete v
mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu a
pravda vás vyslobodí.“ A v 14. kapitole sú tiež vzácne
Ježišove slová: „ Ja som cesta i pravda i život. Nik
neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“
Falošné predstavy o Pánu Bohu máme buď preto, že sme
o niektorých Jeho vlastnostiach nikdy nepočuli, alebo
preto, lebo neveríme Božiemu Slovu, ktoré nám Boha
opisuje. Na jednej strane je láskavý, milostivý a
milosrdný - na strane druhej spravodlivý, súdiaci a
trestajúci.

Ak pozeráme
na Pána Boha iba
jedným z týchto
pohľadov,
nevyhnutne
máme skreslený
pohľad nielen na
Boha, ale aj na
seba a na život
ako taký.

Mnohí si predstavujú Pána Boha ako láskavého slabého starca. Samozrejme, že
sme si teraz všetci svorne pomysleli, že sa nás to netýka. Ale mnohí z nás si mylne
myslia, že nie sú až takí hriešni, aby ich Boh odsúdil. Zabúdajú na to, že Pán Boh je
aj spravodlivý sudca. Spoliehajú sa, že ten sudca je snáď viac láskavý a privrie oko, že
im to nejako prejde. Na Pána Boha si spomenú, len keď ich pritlačí nedostatok
alebo nejaké trápenie.
Ale Božie slovo jednoznačne hovorí v liste Rimanom v 3. kap.: „Nieto
spravodlivého ani jedného, nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; všetci sa
odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani
jedného. … Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ...“
Prečo si
Prečo nechce ani len počúvať Božie Slovo, ktoré ho
teda človek
obviňuje? Je to nevera, ktorá nakoniec človeka uvrhne do
myslí, že nie
večného odsúdenia. Taký človek nesúhlasí s Pánom Bohom,
je až taký
ktorý hovorí: „Si hriešnik hodný odsúdenia.“
zlý?
Nechce si priznať chybu. Nechce činiť pokánie. Bude
oponovať a klamať samého seba: „Veď poznám od seba horších. Nikoho som
nezabil. Keď aj niečo premiestnim, určite mám na to dobrý dôvod.

4. Falošné predstavy o Pánu Bohu
A nakoniec - veď to robia všetci.“ A ak klame, tak len vtedy, keď je to nevyhnutné
alebo dokonca užitočné. Chce aj naďalej hrešiť a buď v Boha vôbec neverí, alebo
pozerá na Boha ako na láskavého slabého starca.
Myslí si, že Pán Boh snáď nie je taký, aby ho odsúdil. A vôbec neberie vážne Božie
slová, neverí Bohu, že raz príde v sláve a moci a všetkých, ktorí sa nekajali a neverili,
odsúdi na večné utrpenie.
Dovoľte mi ilustráciu: Keď na javisko zaplnenej sály
vbehne
muž oblečený do kostýmu šaša a začne
Jediná cesta k
vykrikovať horí, ľudia sa budú smiať. Neveria mu.
Bohu je pokánie
Keď však tento muž vbehne vchodovými dverami,
a viera.
bude oblečený v hasičskej kombinéze, trochu zašpinený,
so sekerou v ruke, začne vyháňať ľudí zo sály a kričať horí, môže nastať taká panika,
že sa ľudia ušliapu. Prečo? Lebo mu uverili. Ani nemusia cítiť dym, či vidieť oheň.
Viera je sila, ktorá nenechá človeka nečinne sedieť.
Keď niekto počuje Božie slovo o tom, že je hriešnik hodný odsúdenia a uverí mu,
musí padnúť na tvár a ľutovať pred Bohom svoje hriechy.
Ak to niekto neurobí, je jasné, že zvesti Božieho Slova neuveril. Jediná cesta k Bohu
je pokánie a viera. Skloniť v pokore svoju hlavu pred Bohom a uznať, že som sa v
mnohom prehrešil a zaslúžim si večnú smrť.
Ale tiež vzhliadnuť k Pánu Bohu s vierou, že On sám mi všetky moje hriechy
odpustil. Nezaslúžil som si to nijako. Urobil to preto, lebo Sám chcel a preto, že Pán
Ježiš Kristus zaplatil aj za moje hriechy svojou nevinnou krvou.
Toto nachádzame napísané v 1. liste Jána, v 1.
kapitole, 8. verši: „ Ak hovoríme, že nemáme
Ale mnohí z nás si mylne
hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.
myslia, že vstup do
Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a
večného života si treba
spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás
zaslúžiť.
od všetkej neprávosti.“
Nepozerajme na Boha, ako na slabého starca, nezabúdajme na to, že je mocným
Bohom, ktorý nenávidí hriech a príde potrestať miliardy tých, ktorí nečinili pokánie a
neverili v Božieho Syna.
Mnohí zas pozerajú na Pána Boha z tej druhej strany a predstavujú si ho ako
neľútostného sudcu, policajta alebo dozorcu. Samozrejme, že sme si znovu všetci
svorne pomysleli, že toto sa nás tiež netýka. Ale mnohí z nás si mylne myslia, že
vstup do večného života si treba zaslúžiť.

Ľudské slová 9.
Ale nie vždy sú naše slová pekné a dobré: „Veď sa my všetci v mnohom
prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je
dokonalý muž, schopný držať si na uzde aj celé
telo.“ Jakub 3:2
Dajme si pozor, aby sa aj nám nestalo, čo sa stalo
apoštolovi Pavlovi v Korintskom cirkevnom zbore:
„Aby som vás, až prídem, nenašiel takých, akých by
som nechcel, a aby ste ani vy mňa nenašli takého,
akého by ste nechceli; aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohovárania,
našepkávania, pýchy, nepokojov.“ 2. Korintským 12:20
Akékoľvek prekrikovanie musí nám byť vzdialené. V tomto tiež musíme nasledovať
Pána Ježiša, o ktorom prorok povedal:
„Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na
uliciach nepočuje Jeho hlas.“ Matúš 12:19
Nielen naše slová, ale aj naše gestá a mimika sú
v rozhovoroch veľmi dôležité. Prorok Ezechiel
hovorí o ľuďoch, ktorí toto nezvládajú.
„Synovia majú drzú tvár a zatvrdnuté srdce.“
Ezechiel 2:4
Aj keď máme mnohokrát iný názor, mali by sme mať vždy rešpekt voči druhému
človeku.
Riaď sa Božím zákonom. Biblická postava Nikodém sa
riadil touto zásadou, ale nie všetci okolo neho. Preto
svojím kolegom pripomenul: „Či náš zákon súdi človeka
skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí?“
Ján 7:51
V našich rozhovoroch majme jasný cieľ našich
rozhovorov, a potom tiež majme jasno, ako sa daný
problém bude riešiť. Počas našich rozhovorov musíme
mať túžbu spolupracovať a ovládať svoje emócie. Držať
sa toho, čo nám apoštol hovorí: „Ale teraz aj vy odložte
všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči
zo svojich úst. Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho
skutkami.“ Kolosenským 3:8 – 9

8. Ľudské slová
Slová majú veľkú moc. Môžu potešiť a môžu ublížiť. Kniha Sírachova nás na to
upozorňuje: „Buď rýchly, keď máš počúvať, ale dobre si rozmysli, čo odpovieš. Ak sa
vo veci vyznáš, odpovedz blížnemu, ak nie, daj si ruku na ústa. Reč môže viesť na
slávu i na hanbu, no jazyk môže človeku spôsobiť i pád. Daj
pozor, aby ťa nemuseli nazývať ohováračom, svojím jazykom
nenastavuj pascu; ako zlodeja stíha hanba, tak stihne zlá povesť
človeka s dvojakým jazykom. Nebuď nerozumný ani vo veľkej,
ani v malej veci, aby si sa nestal z priateľa nepriateľom. (Kniha
Sirachovca 5: 11 – 15)
Pán Boh nám dal vzácny dar v komunikácii a je veľkým
požehnaním, že môžeme komunikovať.
Ak sa nevyužíva tento dar, prináša to nešťastie. Jedno
z najväčších vlakových nešťastí v dejinách sa stalo v tuneli El
Toro pri Leone v Španielsku 3. januára 1944. Zomrelo vtedy vyše 500 ľudí. Túto
veľkú tragédiu spôsobil osobný vlak, ktorý mal lokomotívy na začiatku aj na konci
súpravy. Keď v ten deň vošiel do tunela El Toro, lokomotíva vpredu
zastala. Rušňovodič v zadnej lokomotíve naštartoval motor
v domnení, že vlak má vycúvať z tunela. Súčasne sa však rušňovodič
v prednej lokomotíve snažil opäť naštartovať motor a pokračovať
v ceste. V tom čase ešte nemali vysielačky, tak nemohli spolu
komunikovať. Obaja rušňovodiči si mysleli, že potrebujú iba pridať.
Ťahali teda ďalej opačnými smermi niekoľko minút.
Stovky cestujúcich sa
otrávilo oxidom
uhoľnatým len preto, že zodpovední za
vlak nevedeli, ktorým smerom má
vlastne ísť. Nedokázali spolu
komunikovať . Rôzne okolnosti nás
v živote ťahajú rôznymi smermi. Je zle,
ak spolu nekomunikujeme. A pritom
vzájomná komunikácia je dar od Boha.
Pri rozhovoroch si môžeme uvedomiť, že Kráľovstvo Božie je medzi nami a v nás.
Poznáme príslovie: „Mlčať je zlato, hovoriť striebro.“ Ale mlčať je veľmi ľahké.
Nemusíme nič robiť. Ale nie každý aj toto nič dokáže.
Kniha prísloví ma však iný názor. Kniha Prísloví hovorí niečo iné: „Ako zlaté jablká
na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas.“ Príslovia 25:11 Podľa
tohto príslovia z Biblie je dobré slovo ako zlato.
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Taký človek si myslí, že sa musí veľa snažiť, aby splnil prísne kritériá, že sa musí
zrieknuť mnohých príjemných vecí, aby splnil Božie nároky. Alebo si naopak zakladá
na tom, čo urobil pre cirkev.
Spolieha sa na svoje „dobré“
Ladislav Fričovský - Je viera taká!
skutky.
Ale Božie slovo jednoznačne
Je viera taká a je aj viera iná.
hovorí, že sme príliš hriešni,
Čo skromná býva, i čo hrdlo vzpína.
aby sme mohli naplniť Boží
zákon. Sme príliš hriešni na
Čo všetko sľubuje – a siete sú však prázdne.
to, aby sme sa mohli Pánu
Taká, čo mlčí – jej mĺkvosť zlatom zaznie.
Bohu zaľúbiť. Nie tak ešte sa
dostať do večného života.
Je viera, čo má vždy príliš naponáhlo.
V liste Rimanom v 3. kap.
Taká, čo vyjde, no domov by ju tiahlo.
čítame:
I tá, čo za vernosť žiada platiť predom,
„Nieto spravodlivého ani
i tá, čo zahynie radšej hladom, smädom.
jedného, nieto rozumného,
nikoho, kto by hľadal Boha;
Je viera taká a je aj viera iná,
všetci sa odklonili, napospol
ktorá vždy tvrdí len, že je v iných vina.
sa stali neužitočnými, nieto,
I tá, čo na seba radšej viny berie,
kto by činil dobré, nieto ani
jedného. … Všetci totiž
jedna čo otvára, druhá stráži dvere.
zhrešili a nemajú slávy Božej,
...“
Jedna, čo liek podá, druhá jed zas chystá.
Na začiatku som opísal
Kým jedna pod krížom, druhá zrádza Krista.
človeka, ktorý si myslí, že
Kým jedna milosť na seba si len zhŕňa,
netreba robiť nič. Teraz som
tá druhá z milosti je milostiplná.
zas opísal človeka, ktorý si
myslí, že sa treba snažiť. Ale
Je viera taká a je aj viera iná.
stačí jediný odsek písma,
Je viera, čo len tlie, i čo nezhasína.
aby sme videli, že obaja
Je tá, čo víťazí i čo prchá z boja.
majú o Bohu falošné
A ty si máš vybrať, ktorá je tá tvoja ?
predstavy. A náš text z listu
Rimanom pokračuje: “ Všetci
totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,
ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,
ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, ...“
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Boh má odpoveď 7.

Dozvedáme sa, že ospravedlnení od svojich hriechov môžeme byť jedine vierou,
a to vierou v očisťujúcu krv Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Dozvedáme sa, že cesta
do večného života je zadarmo, to znamená, že sa nedá dosiahnuť žiadnymi dobrými
skutkami. Niekto verí v existenciu nejakej vyššej inteligencie. Iný verí v jediného
Boha. Ďalší verí aj v Ježiša – Božieho Syna. A niekto dokonca verí, že Ježiš zomrel za
hriechy sveta. Ale takáto viera nestačí.
Len ak veríš, že ti Boh tvoje hriechy odpustil
Nezabúdajme však,
zadarmo, pre obeť svojho Syna, vtedy si uveril v Boha
že cesta k Bohu je
takého, aký naozaj je. A Pán Boh ti skutočne hriechy
viera a pokánie.
odpustil. Ja verím, že Boh mi všetky moje hriechy
odpustil.
Nepozerajme na Boha ako na neľútostného sudcu, policajta alebo
dozorcu. On síce bude súdiť, ale On aj zaplatil. Za naše hriechy poslal na smrť nie
nás, ale svojho milovaného jednorodeného Syna, Pána Ježiša Krista. A nebude súdiť
podľa našich skutkov, ale podľa našej viery.
Teraz by sa mohlo niekomu zdať, že si môžeme robiť, čo sa nám zachce, lebo
Boh bude súdiť podľa našej viery. Nezabúdajme však, že cesta k Bohu je viera a
pokánie. A tak pokánie nemôže nechať človeka nečinného, pretože dôsledkom
skutočnej ľútosti nad hriechom je túžba po zmene svojho života, túžba po
poslušnosti Pánu Bohu. Tak aj viera, tá živá viera núti
človeka vydať svoj biedny život do rúk Večného a
Preto vás chcem
Všemocného. Viera je vlastne poznanie pravdy. Pravdy,
povzbudiť k
ktorú nemôžeme vidieť telesnými očami. A pravda je,
čítaniu Božieho
že Pán Boh nás miluje. Preto nás stvoril, lebo nás chce
milovať ako vlastné deti.
Slova, lebo v ňom
Pokánie a viera odlišujú zachránených od zatratených,
skutočných veriacich od ľudí, ktorí si myslia, že nie sú až
takí zlí, aby ich Boh odsúdil a skutočných veriacich od
ľudí, ktorí sa chcú dostať do večného života pre svoje
dobré skutky alebo zásluhy.

je tá skutočná
pravda.

Preto vás chcem povzbudiť k čítaniu Božieho Slova, lebo v ňom je tá skutočná
pravda. Je tam pravda o Bohu, pravda o človeku, pravda o živote. Naša viera, ak má
byť živá, ak nás má priviesť do večného života, môže byť založená jedine na Božom
Slove. Čítajme ho, uverme mu, spoľahnime sa naň a zariaďme sa podľa neho.
Peter Mudrák

Na mnohé negatívne vety, ktoré si v živote hovoríme, má Boh kladnú odpoveď.
Hovoríš: Je to pre mňa nemožné.
Boh hovorí: *Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.* (pozri Lk. 18,27)
Hovoríš: Som príliš unavený.
Boh hovorí: *Pri mne nájdeš odpočinok.* (pozri Mt. 11,28-30)
Hovoríš:“ Nikto ma skutočne nemiluje“.
Boh hovorí: *Milujem ťa.* (pozri J. 3,16 a J. 13,34)
Hovoríš: Nevládzem ďalej.
Boh hovorí. *Moja milosť stačí , aby sa prejavila tvoja sila.* (pozri 2. Kor.
12,9 a Ž. 91,15)
Hovoríš: Nedokážem vyriešiť toľko vecí.
Boh hovorí: *Budem viesť tvoje kroky.* (pozri Prís. 3,5-6)
Hovoríš: Nezvládnem to.
Boh hovorí: *Dokážeš všetko, keď ťa posilňujem.* (pozri F. 4,13)
Hovoríš: Som neschopný.
Boh hovorí : *Ja mám moc ťa uschopniť.* (pozri 2. Kor. 9,8)
Hovoríš: Nemá to cenu.
Boh hovorí: *Ak ma miluješ, všetko ti slúži na dobré.* (pozri Rim. 8,28)
Hovoríš: Nedokážem si odpustiť.
Boh hovorí: *Odpúšťam ti.* (pozri 1. J. 1,9 a Rim. 8,1 )
Hovoríš: Neviem si poradiť.
Boh hovorí: *Uspokojím všetky tvoje potreby.* (pozri F. 4,19)
Hovoríš: Bojím sa.
Boh hovorí: *Nedal som ti ducha strachu.* ( pozri 2. Tim. 1,7 )
Hovoríš: Stále som znepokojený, znechutený a sklamaný.
Boh hovorí: *Zlož na mňa všetky tvoje starosti.* (pozri 1. Pt. 5,7)
Hovoríš: Mám slabú vieru.
Boh hovorí: Každému som dal vieru, toľko, koľko potrebuje. (Rim. 12,3)
Hovoríš: Nie som dosť múdry.
Boh hovorí: *Dávam ti múdrosť.* ( 1. Kor. 1,30)
Hovoríš: Cítim sa sám.
Boh hovorí: *Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím.* (Židom 13,5)

