16. Zborový deň

Evanjelický Púchov

26. mája – nedeľa - Zborový deň

Program zborového dňa:

Pomoc najbližším v ťažkom
zdravotnom stave
Do istého dňa všetko bolo
v poriadku a zrazu sa všetko
zmenilo. Blízky človek dostal
porážku, prežil autonehodu, alebo
vysoký vek spôsobil, že zrazu sa už
blízky o seba nedokáže postarať.
Keď sa toto udeje, veľa sa zmení
v našom živote. Máme mnoho
otázok. Čo nás čaká a čo je pred
nami? Kde nájdem pomoc pri
opatrovaní človeka? Čo vlastne
prežíva ťažko chorý človek? Čo ho
trápi? Za čo sa mám modliť? Ako
vážna zdravotná situácia
blízkeho ovplyvní moju vieru? Čo
robí Boh v takejto situácii a kde
vlastne je?
Pripravili sme zborový deň,
ktorého téma je zameraná na túto
ťažkú situáciu.
Veríme, že nájdete odpoveď na
tieto otázky.

14:30 – Privítanie
Krátke predstavenie letných táborov
Slovo na úvod
Svedectvá ľudí, ktorí sa museli
o niekoho starať, alebo ich priateľ,
priateľka mali, alebo majú vážny
zdravotný stav.
Prednáška o tom, ako blízkym
prakticky poskytnúť starostlivosť.
Počas programu v zborovom dome
budú v našom areáli pripravené hry
a rôzne úlohy pre predškolákov
a školákov.
Po prednáške bude prestávka.
Pre prestávke bude diskusia k téme,
pre deti sme pripravili skákací hrad.
Počas tohto popoludnia bude možné
navštíviť Detské opatrovateľské
centrum.
Okolo 17:30 by bol záver.

Tento časopis pripravovalo mnoho ľudí, za ich pomoc im ďakujeme!
Pre vnútornú potrebu vydal: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. so
sídlom v Púchove. Časopis je zdarma. Počet: 250 kusov,
Adresa: Royova 4, Púchov tel.: 042 463 10 74, puchov@ecav.sk,
ecavpuchov.sk
Číslo účtu: 63 66 76 54 / 0900 Ďakujeme za Vaše milodary! Pri zaslaní
peňazí na náš účet cirkevného zboru,
napíšte aj účel Vášho daru a Vaše meno.

Občasník evanjelického cirkevného zboru
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Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké
nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty
Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol
radcom? Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba
odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu
sláva naveky. Amen.
Rímskym
11:3336

V tomto roku si
pripomenieme 110 rokov od
narodenia nášho rodáka
evanjelického farára Daniela
Kováča. 29.4.2013 v Banskej
Bystrici zorganizovali deti
Daniela Kováča a Bohumily
Kováčovej spomienku na
svojich rodičov.
Bola to veľmi milá slávnosť.
Básňami, ktoré sú uverejnené
v tomto časopise, si chceme
pripomenúť nášho rodáka.
Prajem Vám požehnané
čítanie nášho zborového
časopisu!
Ondrej Rišiaň
Zborový farár

A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my
sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme
dielom Tvojich rúk. Izaiáš 64:7
Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom,
hoci je črepom medzi hlinenými črepmi!
Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje
dielo nemá cenu? Izaiáš 45:9

2. Sme ako nádoba
Niekedy si hlboko uvedomíme, aký sme pominuteľní a smrteľní. Naša
smrteľnosť nás desí hlavne vtedy, keď ju prežívame nielen ako informáciu, ale ako
fakt, ktorý sme zažili v rodine. Radi by
Vo veľkom dome nie sú len
sme boli, aby sme žili večne a rovnako,
zlaté a strieborné nádoby, ale aj aby večne žili naši najbližší.
Ale, ak by to Pán Boh splnil tu v časnosti,
drevené a hlinené; jedny na
potom by sme boli nepoužiteľný pre Pána
čestnú, iné na všednú potrebu.
Boha. Viete si predstaviť nekonečnú
Ak sa teda niekto očistí od
nádobu? Ak aj áno, k čomu by sa asi dala
použiť? Bola by vôbec použiteľná?
týchto vecí, bude nádobou
Tým, že sú naše dni vymerané, sme
posvätenou na čestnú potrebu,
vlastne použiteľný pre Pána Boha.

pripravenou na každé dobré
dielo. (2. Timoteovi 2:20 – 21)

Keď Božie slovo prirovnáva človeka
k nádobe, tak to robí tiež v súvislosti
s hriechom. O hriechu Biblia hovorí niekedy ako o nečistote. Táto „nečistota“ nie je
maličkosť pred Pánom Bohom. Boh dal Izraelcom predpisy, medzi tými predpismi
bol aj tento: „Každý, koho sa dotkne postihnutý výtokom bez toho, že by si bol
opláchol ruky vodou, musí si oprať šaty, umyť sa vodou a bude nečistý až do
večera. Hlinená nádoba, ktorej sa dotkol ten, čo má výtok, musí byť rozbitá, a
všetko drevené náčinie musí byť opláchnuté vodou.“ (4. Moj. 15:11 – 12)
My by sme povedali, že stačí tú nádobu
umyť a všetko bude v poriadku. Ale keď
„A čo som? Nádoba plná hnoja,
Boh dal takýto prísny príkaz, jasne dal
črepín a hnisu, plný zápachu
najavo, že hriech nie je maličkosť, ktorá
a hrôzy, slepý, chudobný, nahý,
by sa dal ľahko vyriešiť.
V prípade nádoby – to znamenalo rozbiť
podrobený mnohým
nádobu a zohnať novú, v prípade
nedostatkom a neznajúci
hriešnika – odsúdiť na smrť a vzkriesiť
svojho východu ani vchodu.
človeka k novému životu.
Som biedny, smrteľný, ten,
Žalmista, keď si uvedomil svoj hriech
a jeho dôsledky, vyznal: „Z pamäti
ktorého dni sú pominuteľné
vypadol som ako mŕtvy, som ako
ako tieň.“
roztrepaná nádoba.“ (Žalm 31:13)
Svätý Augustín, biskup, ktorý žil
Keď počujeme jeho slová, myslime na
v 5. storočí.
to, že Izraelci nemali sekundové lepidlo,
ktoré by dokázalo zlepiť keramiku tak, že
by sa mohla ďalej používať.

Veľkonočná besiedka pre školákov 15.
Na Veľkonočnú nedeľu bola besiedka. Radi by sme Vás o nej chceli informovať v
zborovom časopise.
Jarke Čvirikovej, ktorá mala na starosti toto stretnutie, sme položili pár otázok.
Ako dlho trvá príprava takéhoto stretnutia a na čo všetko sa pritom nesmie
zabudnúť?
Kto pomáhal zorganizovať stretnutie?
Pripraviť takéto stretnutie nie je náročné, pretože si rozdeľujeme zodpovednosť za
jednotlivé časti programu a prípravu stretnutia. Pre každú plánovanú akciu,
stretnutie, tábor si prosíme o požehnanie od Pána Boha.
Aký bol program tejto výnimočnej
besiedky?
Program stretnutia pozostával z
modlitieb detí, piesní, niekoľkých hier
a aktivít a naučenia sa biblického
verša. Najväčší dôraz bol kladený na
lekciu o zástupnej smrti Pána Ježiša,
vďaka ktorej môžeme získať Večný
život. Deťom bola sprístupnená cez
príbeh o bielej sliepočke, ktorá sa z
lásky obetovala namiesto svojich
malých kuriatok.
Ako deti reagovali na túto besiedku a
veci, ktoré ste pripravili?
Myslím si, že sa im program páčil,
pretože sa zapájali do všetkých aktivít
a rodičov prosili, aby ešte mohli na
besiedke zostať.
Deti veľmi spontánne reagujú na
mnohé veci, zaujala teba v
poslednom čase nejaká reakcia na besiedke?
Zaujala ma otázka dievčatka, či príbehy ktoré si hovoríme, sú skutočné. Keď som
odpovedala, že áno, dievčatko bolo užasnuté tým, akú obrovskú moc má Pán Ježiš.
Ak dieťa ešte nebolo na besiedke, čo by si mu poradila?
Nech sa nehanbí prísť, pretože tu stretne nových kamarátov, naučí sa pekné piesne,
veľa nového o Pánu Bohu a Jeho láske k nám. Navyše bude sa môcť zúčastniť
výletov, víkendoviek, letného tábora, špeciálnych stretnutí, hier a vystupovania v
kostole.

14. Oznamy
20.6. Pondelok - 2. Slávnosť svätodušná Služby Božie o 8:00
26.5. Nedeľa
10:00 Slávnostné Služby Božie k sviatku Svätej Trojice
10:00 Besiedky
Poobede bude zborový deň
31.5. Piatok bude zborové presbyterstvo o 17:50
2.6. Nedeľa
9:00 Hlavné Služby Božie - Konfirmácia
10:00 Besiedky
14:30 Hoština
17:50 Večiereň
9.6. Nedeľa
10:00 Hlavné Služby Božie
10:00 Besiedky
Seniorálne stretnutie žien v Lazoch pod Makytou o 15:00
17:50 Večiereň
16.6. Nedeľa
10:00 Hlavné Služby Božie – deň otcov
10:00 Besiedky
14:30 Nimnica
17:50 Večiereň
23.6. Nedeľa
Náš spevokol spieva na Službách Božích v Pov. Bystrici o 8:30.
10:00 Hlavné Služby Božie
10:00 Besiedky
14:30 Mostište
17:50 Večiereň
29.júna v sobotu na Sviatok apoštolov Petra a Pavla bude večiereň o 17:50
V nedeľu 30.6. pripravujeme zlatú konfirmáciu pre tých, ktorí ju mali v roku 1963.
Pondelok o 16:30 býva stretnutie besiedkárov a mladšieho dorastu v Dohňanoch.
V piatok je o 15:30 mladší dorast a o 18:00 starší dorast, v Hoštinej o 16:30 je
besiedka. V sobotu je stretnutie mládeže o 19:00.
25.5. bude športová olympiáda pre mladých. Viac informácií je na stránke sem.sk.
Večer o 18:00 bude klub E v zborovom dome. V stredu je o 17:50 biblická hodina.
Zborová knižnica býva otvorená 15 minút pred hlavnými Službami Božími. Ofera na
zborový dom bude 9. júna po Hlavných Službách Božích. Cirkevný príspevok sa bude
zbierať v Púchove v prvú nedeľu v júli a potom prvú v auguste po Službách Božích.

Sme ako nádoba 3.
Týmto vyznaním povedal, že jeho vôľa, city, myšlienky, hodnotová integrita nie
sú v jednom celku.
Keď niečo podobné prežívame a prosíme Pána Boha o zmilovanie, potom je tu
pre nás slovo nádeje: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v
Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už
Preto ak je niekto
prv uspôsobil chodiť.“ (Efezským 2:10)
v Kristovi, je nové
Apoštol hovorí, že sme Božie dielo. To slovo dielo
stvorenie. Staré
znamená doslova majstrovské dielo. Boh tvorí niečo
veci sa pominuli,
nové. On nereštauruje rozbité, ale tvorí nové. Kto je
a hľa, nastali nové.
v Kristu, je nové stvorenie.
2 Korintským 5:17
Vo viere si človek prijíma skutočnosť, že nežije už
jeho hriešne Ja, ale žije v ňom Kristus. Na kríži zomrel
Kristus kvôli našim hriechom a veríme, že tam aj končilo naše hriešne a rozbité ja.
Z milosti Božej môže byť stvorené v nás niečo nové.
V piesni
540
v
Evanjelickom
spevníku
nábožný pevec pýta: „Aké
mám poslanie?
Načo
ma Boh stvoril? Čo mal
v svojom pláne, keď
chcel, aby som žil?
K akému cieľu dal ľudstvu
spieť? Hľadám odpoveď,
hľadám odpoveď.”

Daniel Kováč – TÚŽBA
Ja chcel bych zľúbať, zľúbať rodnej zeme kvety
a priehrštím zvierať rodných polí klasy,
a v tých kvetoch polí objať všetky svety
a vo svete poznať obraz všetkej krásy.
Chcem prejsť tou zemou, kde zvučia vtáctva spevy
a v ľúbostnom tóne blažia rodnú hrudu,
v tom závane zloby, akú množia hnevy
a kalicha horkosť nesú môjmu ľudu.
Tak chcel by, orlím letom z brala
poznať v tokoch slzy, čo tak veľké roní...
splatiť lásku zemi, čo mi život dala na Jej radosť nech zvon srdca môjho zvoní.

Všetci máme poslanie.
Každý sme nádobou,
niekto
môže
byť
nádhernou
nádobou,
niekto len obyčajnou. Ale
každý
môže
byť
použiteľný pre Pána
Boha.
Keď sme v Jeho službe,
tak nezabudnime, že je
dôležitý ten obsah, ktorý nesieme.

Banská Bystrica, 8. 4. 1970

4. Skutok lásky
Kázeň
Po prečítaní tohto Biblického príbehu,
nám je jasné, že Mária nemrhala tou
vzácnou masťou, aby bola oslavovaná.
Nespravila to preto, aby sa na jej skutok
nezabudlo a ona bola chválená. Spravila
tak preto, lebo jej srdce bolo plné lásky a
viery.
Chvála a uznanie padne dobre každému.
Ale pre toho, kto robí veci z lásky, uznanie
od ľudí vôbec nie je prioritou.
Aj tento príbeh je pre nás svedectvom, že
Boh nezabúda a zasľubuje odmenu tým,
ktorí robia skutky z lásky.
Márnotratné gesto obyčajnej ženy
spravené v zastrčenej dedinke, v dome,
ktorý už nie je, v rodine, ktorej priezvisko
nepoznáme sa má pripomínať ľudom na
celom svete. Stalo sa. Keď Boh chce, aby sa
na niečo nezabudlo, tak sa nezabudne.
Učeníci určite za tie tri roky s Ježišom
spravili úžasné veci. Ale o ničom, čo
spravili, nechcel Pán Ježiš Kristus, aby sa
hovorilo, ale o tom, čo spravila táto žena,
chcel, aby sa hovorilo stále.
Za to, čo ona premárnila, sa dalo spraviť
niečo iné. Peniaze sa mohli sa dať pre
chorých a biednych? Mohli sa tie peniaze
dať na výstavbu synagógy.
Je dobré a užitočné, pýtať sa, ako a čo
najlepšie pomôcť viacerým. Ale ak sa pri tom zabudne na jednotlivca, potom takéto
uvažovanie je Judášovské uvažovanie. Preto Ježiš chce, aby sme nezabudli na tento
príbeh. On je v tých jednotlivcoch, ktorí potrebujú pomoc. Nechce, aby si jeho
nasledovníci osvojili utilitaristickú – vypočítavú etiku.
Srdce, ktoré je plné lásky, nielen uvažuje, ale aj koná. Čo Mária vykonala, mala
určite dobre premyslené. Jej skutok nebol náhodný skutok. Uvažovala o tom, čo
chce spraviť a aj to vykonala.
Ježiš nás vedie k tomu, aby sme plánovali a robili konkrétne skutky tam, kde ich
treba konať.
Ján 12:1 – 8: Šesť dní pred
Veľkou nocou prišiel Ježiš do
Betánie, kde býval Lazár,
ktorého vzkriesil z
mŕtvych. Pripravili Mu tam
pohostenie a Marta
posluhovala; Lazár bol medzi
tými, ktorí s Ním stolovali. Tu
Mária vzala funt pravej, veľmi
drahej nardovej masti, pomazala
Ježišovi nohy a poutierala Mu
ich svojimi vlasmi. A dom sa
naplnil vôňou masti. Tu sa
jeden z Jeho učeníkov, Judáš
Iškariotský, ktorý Ho mal zradiť,
opýtal: Prečo nepredali túto
masť za tristo denárov a nedali
ich chudobným? Ale to
nepovedal preto, že by mu šlo o
chudobných, ale preto, že bol
zlodej, a keďže bola pokladnička
u neho, brával z toho, čo do nej
vkladali. Ježiš mu však riekol:
Nechaj ju, nech to zachová na
deň môjho pohrebu! Veď
chudobných vždy máte medzi
sebou, ale mňa nemáte vždy.

Stretnutie manželských párov 13.
Program sme obohatili piesňami a aktivitami, pri ktorých sme sa mohli bližšie
spoznávať ( zistili sme napr. kto sa najviackrát sťahoval, alebo kto bude mať
najbližšie výročie svadby, alebo kto plánuje významnejšiu rekonštrukciu, ...) a 2
otázkami pre každý pár sme
zistili, či sa aj manželia
Daniel Kováč
navzájom poznajú. Bolo to
K SVADBE V CHRÁME
zábavné aj povzbudzujúce.
Znej chórom pieseň Božej lásky k oslave
Vo svätyni Pána, kam vstúpil dnes pár,
Ako
hodnotíš
priebeh
čo si nesie srdcia v hrudi tej horľavé...
stretnutia?
Oplatilo
sa
Nebies Pána prosiť chce za lásky dar...
investovať čas a energiu do
tak vykročiť v Božom žehnaní
takéhoto stretnutia? Mne
s vierou: moc ich Tvoja Bože, ochráni
osobne sa toto stretnutie
by Ťa mohli sláviť celú žitia jar,
páčilo, aj keď som ho vnímala
Tou cestou žitia veď stále, ó Bože, ich
zo
strany
organizátora.
k svadbe Baránka, lebo jako v Kaani,
Pozitívna odozva však prišla aj
buď prítomným s divom v chvíľach žitia zlých.
zo
strany
účastníkov.
Tvoja milosť, láska, kiež ich tá chráni
Neľutujem čas a energiu, ktorú
šťastnou učiň spoločnú ich púť
som do toho vložila a
ďakujem veľmi Pánu Bohu
A nám ten pár nedaj nikdy zabudnúť
(mala som mesiac pred
Prosby našej čuj i za nich vrúci vzdych
pôrodom) a ochotným bratom
Refrén:
a sestrám za pomoc. Ak Boh
Žehnaj Bože, žehnaj všetky kroky,
dá, určite by som chcela, aby
Riaď ich myseľ, kiež pri Tebe je,
takéto stretnutia pokračovali.
V zmysel žitia v Tebe, v Tebe prehlboký
Ak niektorí manželia o tomto
S métou: viery, lásky, pevnej nádeje.
stretnutí nevedeli, no mali by
záujem o niečo podobné, kam
Banská Bystrica, 28. 3. 1970
by si ich pozvala? Ak niektoré
manželské páry, alebo už dokonca aj mladé rodiny hľadajú rovesníkov na stretnutia,
ste srdečne vítaní na "RODINÁCH" (tak v skratke voláme stretnutie rodín) v
kaplánskom byte. Najbližšie stretnutie bude 9.6.2013 o 15,30hod. Za slnečného
počasia v záhrade pri kostole. Zamyslenia sú doplnené piesňami, rozhovormi,
modlitbou, sem-tam aktivitkou,... Naše deti (od batoliat až do 15rokov) sú pri nás,
alebo trávia čas spoločnými hrami. Občas si robíme spoločné výlety, v lete spoločný
tábor rodín na 4-5 dní. Výbornou príležitosťou sú aj zborové dni, o ktorých býva
bližšie info na oznamoch v kostole. Tak sa nebojte, neváhajte a príďte sa pozrieť!

Dôležité
aspekty práce
s deťmi aj z pohľadu
12. Stretnutie
manželských
párovpsybbbbbbbb

V našom zbore bolo 16.2. v zborovom dome krásne stretnutie manželských párov
pri príležitosti Národného týždňa manželstva . Za zorganizovanie tohto stretnutia
chcem Ti ešte raz poďakovať!
Položili sme jednej z organizátorov
tohto stretnutia Jarke Škripcovej
tieto otázky:
Ako vôbec vznikla myšlienka
pripraviť takéto stretnutie?
1.
O
Národnom
týždni
manželstva(NTM)
som
sa
dozvedela minulý rok z letákov
Bratislavskej tlačovej misie. Veľmi
ma to oslovilo a prvé stretnutie
som skúsila zorganizovať vo
februári 2012. Nakoľko bola na
to dobrá odozva, inšpirovalo ma
to aj pre tento rok. Bola to dobrá príležitosť osloviť ďalšie manželské páry, ktoré sú v
našom cirkevnom zbore.
Už pár rokov sa v priestoroch kaplánskeho bytu každú druhú nedeľu popoludní
stretávajú mladé rodiny, ale aj
bezdetné manželské páry na
stretnutiach rodín. Keďže ani po
pravidelných oznamoch v kostole
sa nikto nový nerozhodol prísť
a zistiť, o čom je toto stretnutie,
NTM som brala ako výzvu: čo tak
osobné pozvanie? Spolu s ďalšími
pomocníkmi a mojím manželom
Jurajom sme sa pustili do príprav.
Stretnutie sa odohralo v sobotu
16.2.2013 popoludní. Nakoľko
priestory zborového domu majú
obmedzenú kapacitu, išlo o stretnutie na pozvánky. Pozvaných bolo 18 párov, 14 sa
ich zúčastnilo. Téma NTM 2013 sa niesla heslom: VERNOSŤ NIE JE SLABOSŤ..., na
ktorú sa nám prihovorili hostia - manželia Mitalovci z Bánoviec nad Bebravou.

Skutok lásky 5.
Možno snívame o tom, čo by sme mohli dobré spraviť a aký dobrý cieľ by sme mohli
dosiahnuť. Od takéhoto snívania, nie je ďaleko k ilúzii o tom, akí sme.
Láska nie je len slovo, ale jej čin. Mária to vie. Jej skutok lásky naplnil dom
príjemnou vôňou. Skutok lásky, ktorý sa týkal jedného
človeka, bol nakoniec príjemný aj pre ostatných
učeníkov.
Tento príbeh nám pripomína, ako sa majú robiť skutky
lásky pre jednotlivca. Zo srdca plného viery a lásky sú
konané tieto skutky.
Bez takého srdca nevieme pochopiť skutky lásky, ktoré
druhý koná vo viere. Bez takého srdca budú vždy takéto
skutky predmetom kritiky.
Skutočne pravdivé sú slová Antoina de Saint Exupéryho:
„Dobre vidíme iba srdcom. To, čo je podstatné, je pre oči
neviditeľné.“ Máriina láska nie je sentimentálna a jej
uvažovanie nie je vypočítavé. Ježiš tento skutok spája s
Jeho pohrebom. Toto učeníci nie sú schoní vidieť, oni majú stále v mysli Ježišov
triumfálny príchod do Jeruzalema.
Skutky lásky vychádzajú zo srdca a môžu mať niekedy inú podobu, ale predsa vždy
ten istý cieľ. Niekedy si kresťania nerozumejú, ak nepoužívajú také isté slová
zbožnosti a nekonajú rovnaké skutky. Bez srdca plného lásky a viery, môže vzniknúť
dojem u jedného kresťana, že ten druhý kresťan Pána Boha menej miluje.
Nie je potrebné, aby všetci kresťania robili rovnaké skutky lásky ako ostatní. Veď
keby v ten večer všetci začali Ježišovi natierať nohy, asi
by to nebolo dobré.
Napokon jej skutok je zrkadlom pre nás samých: Daniel
Pastirčák - kazateľ Cirkvi Bratskej k tomto textu povedal
toto: „Zdanlivo rozmarným činom sa Mária dotkla
najbytostnejšej ľudskej otázky: „Žiješ, alebo len
živoríš?“, pýtajú sa ruky, keď rozotiera drahocennú
masť po Kristových nohách. „Si, alebo to len
predstieraš?“, pýtajú sa Máriine ústa, keď bozkávajú
Kristove nohy. „Si autentický, alebo len napĺňaš
konvencie a predstavy druhých?“, pýtajú sa jej slzy.
V každom človeku sa z času na čas ozve hlad po živote. Krátky príbeh ženy bol
zachovaný možno práve preto, aby nám nastavil zrkadlo.
Je to čo žijeme, skutočne život, som v svojich činoch pravdivý? Som skutočne sám
sebou?“

6. Veľkonočná besiedka pre predškolákov

Veľkonočná besiedka pre predškolákov a ich
rodičov bola 31.3.2013 v kaplánskom byte.

Ježišovo premenenie 11.
A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu,
prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z
mŕtvych!“ Toto je tá skutočnosť, ktorá nám prináša pravdu do našich životov. Pán
Ježiš je skutočný, večný Boh, ktorý sa stal človekom. On tu žil v ľudskom tele a po
celý život bol poslušný nebeskému Otcovi. Nekonal podľa svojej vôle, nechcel si užiť
a naplniť svoje potreby. Po celý čas vnímal Otcovu vôľu a aj ju dokonale naplnil vo
všetkom. V texte o Ježišovom premenení nachádzame veľa právd, potrebných pre
náš život:
1. Ježiš sa premenil. Jeho učeníci ho uvideli ako Božieho
Život v poslušnosti
syna. Je to pre nás svedectvo, že veríme v skutočného
Bohu nie je
Boha a nie len človeka. Vo svojej viere preto nebudeme
premárnený alebo
sklamaní, že sme sa pomýlili alebo nás oklamal.

zbytočný, práve
naopak dáva nám
hodnotu
a naplnenie.

Neodradilo nás ani takéto
„vianočné“ počasie, hoci nás
mrzelo, že niektorým zabránilo
prísť medzi nás.
Deti na príprave programu pre rodičov
pracovali takmer dva mesiace.

Svoju časť programu si už deti
„odkrútili.“ Aby však neboli
o nič ukrátené, poslúžila im
biblickou lekciou pani farárka,
ktorá v sebe nezaprela skvelú
maminu.
Spoločný čas sme zavŕšili tvorivými dielňami,
kde sa z detí a ich rodičov stali výborní parťáci.

2. Pri Ježišovom premenení sa spolu s ním ukázali Mojžiš
a Eliáš. V sláve Božej pri samom Ježišovi sú títo dvaja,
ktorí už dávno nežili. Jeden umrel a bol pochovaný
a druhý bol vzatý do neba. Ich život sa smrťou neskončil,
ale pokračuje vo večnosti. Je to pre nás svedectvo, že Božie slovo je pravdivé,
ukazuje nám správnu cestu, ktorou je živá viera v Boha, ktorá nás prevedie celým
pozemským životom poslušnosti Bohu, cez smrť do večnosti v Božej prítomnosti. A
to spolu s ostatnými veriacimi aj s Mojžišom a Eliášom...
3. Aj samotný Boh Otec sa v oblaku vyjadril veľmi jasne: „Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.“
Je to už len na každom z nás. Na našom rozhodnutí, ako sme sa rozhodli žiť svoj
život. Som veriaci, a teda poslušný/poslušná Bohu a jeho slovu? Alebo si robím,
podľa seba, a teda som neveriaci. Od nášho rozhodnutia závisí naša budúcnosť
a celá večnosť. Čítame to aj v Evanjeliu Jána v 3. kapitole v 36. verši: „Kto verí
v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží
zostáva na ňom.“ Biblia nám dáva veľa svedectiev reálnych ľudí z pohľadu tých,
ktorí uverili, ale aj tých, ktorí neuverili. Stačí sa len začítať a vnímať to pravdivé
posolstvo. Ale okolo seba aj dnes máme ľudí, ktorých môžeme vidieť ako úprimne
veriacich a sú pre nás svedectvom, alebo z opačnej strany, ktorí odmietajú a môžu
nám byť výstrahou. A sám za seba môžem povedať len jedno. Nie je nič krajšie, ako
keď sa nám ľuďom zaskvie v tom našom ľudskom trápení to Božie, sám Pán Ježiš
osobne.
Jaroslav Mareček

10. Ježišovo premenenie
Pán Boh dáva nám veriacim v Neho viacej výsad. Jednou z nich je poznanie pravdy.
Každý veriaci v trojjediného Boha vie, že smrťou sa jeho život nekončí, ale pokračuje
vo večnosti. A táto pravda mení náš spôsob života. Neveriaci človek, ktorý žije
v presvedčení, že smrť je absolútny koniec,
sa
snaží všetko skúsiť, zažiť. Sústreďuje sa
2.Kráľov 2, 9-12: Keď
len na seba a hovorí si: „Veď žijeme len
prechádzali, Eliáš povedal
raz“ a premárni svoj život vo veciach, ktoré
Elízeovi: Žiadaj si, čo ti mám
nemajú večnú hodnotu a v hriechu. Veriaci
urobiť skôr, ako budem vzatý od
človek však vie, že to tak nie je. Spoznal
teba. Elízeus odpovedal: Nech
pravdu, že tu na zemi je len dočasne
spočinie na mne, prosím,
a skutočný domov a život ho ešte len čaká.
dvojnásobok tvojho ducha. On
„Náš domov je tam, kde býva náš Nebeský
povedal: Ťažkú vec si žiadaš, ale
otec.“ Preto veľa vecí odmieta a hľadá
ak ma budeš vidieť, ako budem
Božiu vôľu pre naplnenie toho, čo pre nás
vzatý od teba, stane sa ti tak, ak
pripravil. Život v poslušnosti Bohu nie je
nie, nestane sa. Zrazu, ako tak šli
premárnený alebo zbytočný, práve naopak,
a zhovárali sa, oddelil ich od
dáva nám hodnotu a naplnenie. Eliáš
seba ohnivý voz a ohnivé kone a
a Mojžiš sú pre nás toho svedectvom.
Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo.
Rozhodli sa poslúchať Hospodina vo svojich
Elízeus to videl a kričal: Otče
životoch
a stali sa veľkými prorokmi.
môj, otče môj! Vozy Izraela a
V
biblických
textoch sme si prečítali,, ako
jeho jazda! A už ho viac nevidel.
skončil ich život na tejto zemi. Mojžiš
zomrel a pochoval ho sám Hospodin a Eliáš
5.Mojžišova 34, 5-7: Potom
bol vzatý vo víchrici na nebo. V novej
služobník Hospodinov Mojžiš
zmluve v Matúšovom evanjeliu, v 17.
zomrel tam v Moábskej krajine
kapitole vo veršoch 1-9 čítame toto: „O
podľa slova Hospodinovho. A On
šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a
ho pochoval v údolí Moábskej
jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký
krajiny naproti Bét-Peóru. Avšak
vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi
do dnešného dňa nikto nevie o
a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho
jeho hrobe. Mojžiš mal
zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im
stodvadsať rokov, keď zomrel.
Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. Peter
Jeho oči neoslabli, ani jeho
prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám
životná sila nezmizla.
tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden
Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich
zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo;
Jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Ježiš
pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa!

Stretnutie žien 7.
Milé sestry,
srdečneVás pozývame na stretnutie žien
Turčianskeho seniorátu.
Bude sa konať v nedeľu 9. júna 2013
o 15:00 hodine v cirkevnom zbore ECAV
Lazy pod Makytou.
Téma stretnutia:
MILOVANÁ DCÉRA
Prednáškou poslúži sestraTatiana Eštoková.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Milé sestry, prosím prihláste sa po hlavných Službách Božích , alebo po
večierni, aby sme vedeli zabezpečiť dopravu na toto stretnutie.

Potrebujete pomoc okolo domu, alebo v záhrade? Nemáte nikoho, kto by
vám pomohol s niečím? Potrebujete ešte niekoľko párov rúk?
V našom zbore sú ľudia ochotní pomôcť Vám!
Predovšetkým nás musíte informovať na farskom úrade osobne, alebo
telefonicky ( 042 463 10 74) o vašej potrebe.

8. Živá Lutherova ruža pri našom kostole
Pri našom kostole vznikla živá Lutherova ruža. Je to krásne dielo. Na tejto strane
nájdete rozhovor s autorom tohto diela.
Čo Vás viedlo k vytvoreniu tejto krásnej Lutherovej ruže?
Bude pamiatka 500. výročia reformácie. Chcem si uctiť význam Lutherovho diela
vytvorením Lutherovej pečate.
Vytvorili ste pekné dielo, prečo ste nechceli byť menovaný?
Nepotrebujem sa nejako zverejňovať.
Práca záhradníka má svoje čaro. Je to namáhavá práca?
Mám kolegu záhradníka, ktorý nebol telesne zdatný a lekári mu vybrali prácu
záhradníka ako nenáročnú prácu. Keby tí lekári vedeli, aká je to namáhavá práca!?!
Niekedy aj dvaja majú čo robiť pri jednej veci, pretože technikou sa nedá všetko
spraviť. Nie vždy je to o tom, že človek ostrihá kvietky kliešťami.
Videli ste Lutherovu ružu v takomto živom prevedení?
Obrázok som videl v Evanjelickom posli. Bolo to väčšie, ale zase menej pestré a nie
tak prepracované.
Kedy bude vidieť jasne konečný efekt Vašej práce?
Konečné dielo bude zreteľné za štyri až päť rokov.
Aké rastliny ste použili?
V rastlinnej ríši sa čierna nevyskytuje. Tulipán je približne
čierny, ale ani ten nie je úplne čierny. Na čiernu farbu kríža
bol použitý tmavozelený tis. Na červené srdce bol použitý
dráč, ktorý má červené aj listy aj plody. Na okvetné biele
lístky som použil bielo panašovaný bršlen. Na lístky sa použil
krušpán. Na modré pozadie, ktoré znázorňuje oblohu, bola
použitá modrá borievka. Zlatá obruč je stvárnená žltou tujou.
Viem, že ste vyberali rastliny aj podľa toho, ako im vyhovuje pôda. Prečo ste to
tak spravili?
Myslel som, že použijem namiesto bielo panašovaného bršlenu pieris. Pieris má však
rád kyslú pôdu a ostatným rastlinám by to vadilo. Nebolo by to dobré, lebo
koreňový systém sa rozrastá, takže keby korene zašli na miesta, kde je kyslá pôda,
nemuseli by dobre rásť.
Použili ste aj kamene?
Áno, aby bolo jasné aj v budúcnosti, do akého tvaru to má dorásť.
Bolo to pre vás veľmi drahé?
Boli použité malé rastliny, aby to bolo čo najlacnejšie. Rastliny boli lacné, ale predsa
to množstvo spravilo cenu.
Chcem sa Vám v mene nášho zboru poďakovať aj za prácu aj za milodar, ktorý ste
dali vo forme kúpených kvetín!

Stretnutie spevokolov Turčianskeho seniorátu 9.
V 4. nedeľu po Veľkej noci, v nedeľu nazývanú Cantate, 28. apríla 2013 bola
prehliadka evanjelických spevokolov Turčianskeho seniorátu v evanjelickom kostole
v Turanoch. V rámci prehliadky vystúpilo 13 spevokolov vrátene detského spevokolu
Rybičky z Turian. Na tejto prehliadke vystúpil aj náš spevokol a dostal takéto
ocenenie.

