Stretnutie starších členov púchovského zboru

Mesiac október je už tradične na Slovensku venovaný úcte starším. Na rôznych miestach
sa konajú podujatia, ktorých hlavnou myšlienkou je pozornosť starším ľuďom. Výnimkou
nie je ani náš púchovský evanjelický CZ. A tak v druhú nedeľu v mesiaci a 20. nedeľu po
Svätej Trojici sa konali v zborovom dome popoludňajšie nešporné služby Božie pre starších
členov nášho zboru.
Tieto nešporné služby Božie boli trochu iné ako v bežnú nedeľu. Po zaspievaní úvodnej
piesne „Dopraj mi s Tebou prebývať...“, sa prítomným prihovorila sestra farárka Lenka
Rišiaňová výkladom slova Božieho. Základom bol žalm 119, verše 105 -112. Pripomenula
nám, že slovo Božie je našim pravítkom, ktoré nás usmerňuje po ceste do kráľovstva
Božieho. Ľudia však často kráčajú cestou hriechu, opustia Pána Boha a sú Mu neverní. Aby
naša cesta bola priama, mali by sme slovo Božie čítať, vnímať a počúvať. Aj žalmista v 119
žalme si dal záväzok, že bude žiť podľa Božieho slova. Rovnako aj my sme dali sľub
vernosti pri konfirmácii. Máme teda prosiť Pána Boha, aby nás hriech, rôzne životné situácie,
choroby a kríže, ľudské nezhody a nepokoje neodvádzali od našej priamej cesty, ktorou sa
chceme dostať do večnosti. Máme sa Pána pridŕžať, lebo nám zasľúbil, že bude s nami po
všetky dni – až do konca života. Zdôraznila, že najdôležitejšie je mať svoj cieľ - večný život
a k tomu nás Božie slovo nielen napomína, ale aj povzbudzuje.
Po modlitbe a zaspievaní obľúbenej piesne „Kde si môj premilý Ježiši Kriste..“ boli
nešporné služby ukončené. Ochotné mladšie sestry začali ponúkať občerstvenie, ktorým
prispeli mnohé kuchárky zboru. Popritom sa rozvinuli živé rozhovory medzi prítomnými. Pri
jednotlivých skupinkách sa zapájala do rozhovorov i sestra farárka. Touto atmosférou sa
nešporné služby Božie pre starších odlišovali od bežných nedeľných. Ale aj tým, že mnohých
starších členov zboru priviezli na služby ich blízki, ale aj ochotné sestry a bratia zboru
priviezli obyvateľov aj z domova dôchodcov.
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