Dňa : 18.6.2017 - ukončenie Synody v Ev. a. v. chráme Božom v Púchove.

My všetci spoločne sme soľou zeme.

Sestra farárka privítala hostí v našom Božom chráme : doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD.,
generálneho biskupa ECAV na Slovensku s manželkou, Dr. Františka Halmeša, riaditeľa
kúpeľov Nimnica s manželkou, Mgr. Rastislava Heneka, primátora mesta Púchov s manželkou
a Ladislava Ďurečka, starostu obce Nimnica.
Po predspeve Najsvätejší sme začali piesňou 187.
Po prvej odspievanej piesni brat farár zaspieval Epištolu z prvého listu Jána(4.kap.,verš17 –
21).:
„Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je On,
takí sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo:
kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás
miloval prvý. Ak niekto hovorí : Milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto
nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto
prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.“
Pieseň – 333, po ktorej brat farár prečítal Evanjelium podľa Jána- (1.Kap.29 – 34 verš): „Keď
druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý
sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal : Prichádza po mne muž, ktorý je
predo mnou, pretože bol prv ako ja. A ja som Ho neznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou,
aby bol vyjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján, hovoriac : Videl som Ducha zostupovať z neba
ako holubicu a spočinúť na Ňom. A ja som Ho neznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi
povedal : Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom
Svätým. A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.“
Pieseň – 199.
Kázeň Slova Božieho :Evanjelium podľa(Mat. 5. Kap. 13 – 16 verš): „Vy ste soľ zeme. Ak však
soľ stratí chuť, čím bude osolená ? na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú
a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Tak svieť naše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“
Slovami z evanjelia nás sestra farárka napomína, aby sme dokázali robiť aj malé veci s veľkou
láskou. Pretože len ten, kto má v srdci lásku, dokáže slúžiť a pomáhať iným ľuďom.
Človek by sa mal celkom oddať a rozdať v službe iným. Ak naše okolie necíti našu chuť
pomáhať iným – je v nás málo soli. Soliť znamená dať našej službe tú pravú chuť.
Cesta nádeje pre nás je Ježiš Kristus. On je jedinou našou nádejou, aby sme sa opäť dokázali
stať soľou zeme. Sestra farárka chcela upriamiť našu myseľ na to, aby sme si uvedomovali, že
my všetci spoločne sme soľou zeme.
Modlitba, Apoštolské požehnanie.
Po kázni Slova Božieho nám zaspievali detičky z Detskej besiedky milú pesničku o tom, ako
si majú dávať pozor, čo robí ich rúčka a kam stúpi ich nôžka...

Na záver vystúpil doc. PhDr. Miloš KlátikPhD., generálny biskup ECAV na Slovenku, aby ocenil
cirkevný zbor ECAV Púchov pamätnou medailou a pamätným listom k 500-tému výročiu
reformácie.
Pamätnou medailou a pamätným listom k 500-tému výročiu reformácie bol ocenený Dr.
František Halmeš– riaditeľ kúpeľov Nimnica za jeho záslužnú prácu a ochotu pomáhať. Ako
tretí v poradí bol ocenený pamätnou medailou a pamätným listom k 500-tému výročiu
reformácie Mgr. Rastislav Henek, primátor mesta Púchov za jeho záslužnú a obetavú prácu
v našom meste. A nakoniec bol doc. PhDr. Milošom Klátikom PhD., generálnym biskupom
ECAV na Slovensku ocenený pamätnou medailou a pamätným listom k 500-tému výročiu
reformácie Ladislav Ďureček, starosta obce Nimnica, za jeho pomoc pri organizácii synody.
Pieseň – 607, modlitba a požehnanie.
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