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Benka, Baláž – VP
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Miklošová, St. Kráľ
Biblická hodina – Pivka - (Voľná téma)
Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Praženica, Vyhnánek
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Makovíni, Baláž
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Praženicová, Baláž - VP
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
M. Kráľ, Pribula
Biblická hodina – Pribula (Voľná téma)
Benková, Číčel
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Csanda, Baláž
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
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Verš pre zbor na rok 2011
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.
Mk 8, 35

„POĎTE A ODPOČIŇTE SI TROCHU...“
(Mk 6, 31)

Pre mnohých z nás sa názov dvoch nadchádzajúcich mesiacov – júl,
august – spája s prázdninami, dovolenkami, odpočinkom. „Konečne
prázdniny, konečne dovolenka!,“ povedali si zrejme mnohí z nás. Letné
prázdniny sú časom dovoleniek, výletov a ciest za hranice všedných dní.
Určite sa tešíme, že si počas voľných dní oddýchneme.
Niektorí možno pozerajú aj trochu s obavami na nadchádzajúce dni a
týždne a uvažujú, ako ich zmysluplne využiť. Môžme otestovať samých
seba, či vieme oddychovať. Odpočívať, oddychovať je tiež umenie a nie
každý to vie. Preto sú teraz rôzni odborníci, agentúry, ktoré vám majú
pomôcť správne odpočívať. O tom, ako a kde správne odpočívať, sú
najmä teraz pred letom plné stránky novín a časopisov, vychádzajú
špecializované prílohy. Motívom je samozrejme najmä snaha zarobiť na
odpočinku ľudí.
Dni pred nastávajúcimi prázdninami a dovolenkami boli pre väčšinu z
nás obdobím zvýšeného úsilia. V školách sa skladali účty z celoročného
štúdia a získané vedomosti sa preverovali písomkami a skúškami. Na
pracoviskách bolo potrebné dokončiť niektoré nevyhnutné veci, ktoré ak
sa nevyriešili do prázdnin, tak ich bude možné riešiť až na jeseň. Túžime
oddychovať s pocitom dobre vykonanej práce, aby sme sa počas dní voľna
nemuseli trápiť nad tým, čo sme nestihli urobiť.

Mnoho ľudí má v dnešnej hektickej dobe problém s oddychovaním.
Nemajú čas na oddych, proste sa nedokážu zastaviť. Viacerí z tých, ktorí si
ten čas na oddych predsa len nájdu, zrazu zistia, že nevedia tak
oddychovať, aby si pri tom aj odpočinuli. Nie všetko, čo si pod oddychom
predstavujeme totiž aj skutočne prináša odpočinutie. Niekedy sme po
takom oddychu, alebo dovolenke vyčerpanejší, ako po namáhavej práci.
Pravý oddych totiž nemusí znamenať nečinné „vegetovanie“ na
posteli pri pustenej televízii, ale ani premrštenú aktivitu v športe, alebo pri
práci v záhradke. Pán Boh stvoril oddych, odpočinok najmä kvôli tomu,
aby sme si odpočinuli od svojej každodennej práce, aby sme sa mali čas
tešiť z jej výsledkov a z výsledkov práce iných, ale najmä, aby sme mali čas
byť v spoločenstve so svojimi blízkymi, ktorých máme radi a s Ním, s
Bohom, ktorý tiež chce byť s nami, lebo nás má rád.
Výzva Pána Ježiša: „Poďte a odpočiňte si trochu,“ ktorú adresoval
učeníkom vo chvíli, keď mali toľko práce, že sa nemali ani kedy najesť,
znie v týchto dňoch aj k nám. Poďte a odpočiňte si trochu od
každodenného zhonu, starostí a problémov. Načerpajte nové sily do ďalšej
práce. Cez prázdniny a dovolenky na to máte príležitosť.
Slovo prázdniny pripomína významom prázdne dni a slovo dovolenka
sloveso dovoliť si. Skutočne nás čakajú v určitom zmysle „prázdne dni“ od
všedných povinností, učenia, práce, dni keď si môžeme dovoliť robiť veci,
na ktoré počas školského roka nemáme čas. Záleží na našom rozhodnutí,
čím tie prázdne dni naplníme a čo si počas nich dovolíme.
Každý má inú predstavu, iný plán ako využiť nastávajúce dni
odpočinku. Aj počas prázdnin však máme vykupovať čas. Odpočinok
neznamená vyplniť voľné dni ničnerobením a hodovaním ako si to
predstavoval nerozumný boháč v podobenstve Pána Ježiša (Lk 12, 19).
Čas odpočinku počas prázdnin a dovoleniek nám poskytuje príležitosť
a čas, aby sme sa viac zaujímali jeden o druhého, aby sme spoznali nových
ľudí, nové miesta, obdivovali nádheru prírody, prečítali si zaujímavú
knižku, na ktorú sme nemali čas. Pre človeka sediaceho väčšinu roka nad
knihami, alebo pri počítači je zase odpočinkom a relaxáciou aj fyzická
práca.
Poďme teda a odpočiňme si trochu, tak ako nás vyzýva náš Pán.
Odpočívajme tak, aby aj dni nášho odpočinku prebiehali podľa vôle Božej.
Tak bude náš odpočinok požehnaním pre nás aj pre našich blízkych.

Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
V nedeľu 17. júla sa bude konať výlet nášho zboru spojený so službou
na Chvojnici. Doprava bude zabezpečená autami. Odchod spred
modlitebne je o 8:00 hod.

Myšlienky
Pravda nezávisí ani od počtu tých, ktorí ju uznávajú,ani od počtu tých, ktorí
ju odmietajú.
-oBohu v uskutočnení Jeho zasľúbení nezabráni ani moc satana, ani
pochabosť ľudí.
-oPotreby človeka nikdy nevyčerpajú zdroje Božej milosti.
-oTo isté slnko robí hlinu tvrdou aj rozpúšťa vosk. Rovnakým spôsobom
posolstvo evanjelia zatvrdzuje srdcia pyšným a rozpúšťa srdcia pokorným.
-oMilosť sa začína tak, že otvára cestu pravde, ktorá ukáže smutný stav
človeka. Bez milosti by človek z Božej prítomnosti ušiel.

Naši jubilanti
3.7.
6.7.
15.7.
7.8.
17.8.
27.8.

Szépová Mária
Benka Ana
Balážová Zlatica
Feketeová Marta
Čížiková Lucia
Fekete Dušan

„Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa
o teba postará.
Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý
sklátil.“
Žalm 55, 23

Ján Szőllős
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GPS

Evanjelium

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem
a moje oko bude bdieť nad tebou.
(Ž 32, 8)

Akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré
najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli.
(Žid 2, 3)

Tam pri rieke Ahave som vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred
svojím Bohom a vyprosili si od Neho priaznivú cestu pre seba, pre
svoje deti.
(Ezd 8, 21)

Evanjelium, slovo, ktoré doslovne znamená „dobré posolstvo“, je v Biblii
predkladané z rôznych pohľadov:

Aký je to zvláštny vynález! Ak je vaše vozidlo vybavené zariadením
GPS (Global Positioning System), malou krabičkou, ktorá sa orientuje
pomocou niekoľkých družíc, vedie vás, a pritom zohľadňuje najmenšie
podrobnosti vašej cesty. Už nie je potrebné orientovať sa podľa cestnej
mapy, vaše GPS vás vedie!
Veriaci nemajú spojenie s nejakým systémom vedenia, ale so
samotným Pánom. Tento bezpečný Vodca pozná všetky okolnosti, všetky
prekážky, ktoré nás v živote sprevádzajú. Zúčastňuje sa tiež na našich
radostiach a našich trápeniach. Aj keď ťažkosti spôsobujú mnohé starosti,
Pán chce otvoriť správnu cestu pre tých, ktorí hľadajú Jeho myšlienky
a Jeho vedenie. Samozrejme, že GPS nefunguje, ak nie je aktivované.
Taktiež veriaci, ktorý nehľadá spojenie s Pánom, bude v pokušení riadiť
svoj život sám, ale to znamená neúspech. Udržujme vždy spojenie s Pánom
Ježišom! Toto spojenie sa nadväzuje a udržuje modlitbou a čítaním Biblie.
Skrze modlitbu môžem Bohu predložiť všetky svoje starosti a záležitosti.
Čítaním Biblie presnejšie spoznávam Jeho myšlienky a rozoznávam Jeho
vôľu.
Pán nás nenecháva samotných v tomto hľadaní smeru. Jeho Duch,
ktorý prebýva v každom veriacom, nás uvádza do celej pravdy obsiahnutej
v Božom slove. Dal nám aj bratov a sestry, ktorých rady nám môžu
pomôcť.
Dobrá sejba 2011
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„Evanjelium Božie – zasľúbené (Bohom)... o Jeho Synovi“
(Rim 1, 1-3),
má svoj zdroj v Bohu samom a sústreďuje sa na Osobu Jeho Syna Ježiša
Krista, poslaného, aby hľadal a spasil tých, ktorí boli stratení.
„Evanjelium o svojej spáse“ (Ef 1, 13)
pripomína každému nutnosť prijať toto dobré posolstvo, aby bol
oslobodený od súdu, ktorý nasleduje po smrti.
„Evanjelium milosti Božej“ (Sk 20, 24)
sa obracia k vinným ľuďom, ktorí si zaslúžili večné zatratenie. Týmto Boh
ponúka zadarmo svoju milosť.
„Nehanbím sa za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na
spasenie každému veriacemu.“ (Rim 1, 16)
Len milosť Božia môže zachrániť hriešnikov, ktorí sa sami nedokážu
vyslobodiť zo stavu zahynutia.
„Evanjelium slávy blahoslaveného Boha“ (1Tim 1, 11)
nám nielen prináša milosť, ale ešte nás aj pripravuje na budúce šťastie
a slávu.
„Evanjelium o sláve Krista“ (2Kor 4, 4)
nám pripomína, že sláva, pripravená pre toho, kto uverí, je sláva Krista,
osláveného a korunovaného cťou v nebi.
Nech nikto neodmietne takéto dobré posolstvo.
Dobrá sejba 2011
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