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Makovíni, Baláž - VP
Stretnutie sestier
Bagyanszki
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Balážová, Baláž
M. Kráľ
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Benka, Baláž
Pivka
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
M. Kráľ, Číčel
Biblická hodina – Pivka - (Voľná téma)
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Verš pre zbor na rok 2012
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

Dokonalá láska vyháňa strach
„Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu...
V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach...“ (1Jn 4, 17a-18a)
Milí, bratia a sestry,
iste mi dáte za pravdu, keď poviem, že strach nie je pozitívna emócia.
Samozrejme, strach môže mať nespočetne veľa dôvodov v našom živote, môže to
byť strach z nemocí, z existenčných dôvodov, strach zo straty blízkeho človeka
atď. Ja by som sa chcel dnes spolu s vami zamýšľať nad strachom v perspektíve
večnosti. Je to strach, ktorý trápi predovšetkým nás, veriacich ľudí, ktorí myslíme
na večnosť a túžime po večnosti, po spoločenstve s naším Bohom. No napriek
tomu nás môže prepadnúť nepríjemný strach z Božieho trestu, z odsúdenia,
zatratenia.
Ako na poslednom súde obstojíme? Budeme ospravedlnení alebo
zatratení? To je otázka, ktorá môže vyvolávať oprávnený strach aj v živote
kresťana. Ako sa s ňou môžeme seriózne vysporiadať na základe Božieho slova?
Niet pochýb o tom, že strach z Boha a láska k Bohu sa vzájomne vylučujú. Strach
nás zotročuje, kým láska nás oslobodzuje od každej poviazanosti.
Kresťan v takomto vnútornom rozpoložení nemôže v plnosti prežívať
vo svojom srdci lásku milujúceho nebeského Otca, lebo má z Neho strach.
A to potom ovplyvňuje celý náš život, duchovný aj telesný. Láska, ktorú Pán Boh
štedro rozdáva svojim deťom, je tá istá, ktorou miluje svojho jednorodeného
Syna. „Ak sme deti, sme aj dedičia Boží, spoludedičia Kristovi.“ (R 8, 16-17)

Ak sme už teraz spoludedičia s Kristom, nemusíme sa báť súdneho dňa, lebo
sme dedičia večného života, dedičia Božieho kráľovstva. Nezabúdajme na to! Sme
spoludedičia Kristovi!
Náš problém je často krát ten, že prenášame náš rodičovský model (väčšinou
z otca), ktorý sme získali v detstve, na Boha. Falošná predstava, že Pán Boh „čaká
s palicou v ruke“ na to, kedy spravíme chybu a kedy nás môže za to potrestať,
často krát znamená pre ľudí neprijatie Božej lásky v plnosti do svojho srdca. Satan
pohotovo našepkáva do srdca kresťana pochybnosti o láske Božej a spochybňuje
často krát aj to, či sme vôbec Božie deti. Ale náš nebeský Otec, ktorý je láska,
chce, aby sme žili v istote o svojej spáse. A túto istotu môžeme mať dokonalú,
lebo naša spása je postavená na zásluhách Ježiša Krista, na Jeho dokonalej
obeti na kríži, ktorou nás ospravedlnil pred Bohom Otcom. On prelial svoju
krv na naše ospravedlnenie od všetkých hriechov. Preto môžeme Boha smelo
nazývať svojím Otcom a vedieť, že nás plne prijal za svoje deti. To stačí k tomu,
aby sme smelo mohli vyznať, že sme prešli zo smrti do života, ako povedal sám
Pán Ježiš: „Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí

tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti
do života.“ (Jn 5, 24)

Veríme tomu alebo sa naše srdce zmieta v pochybnostiach ohľadne toho, čo
povedal Boh vo svojom slove? Nie náhodou hovorí Božie slovo, že naše srdce je
veľmi zradné a je to pravda aj v tomto prípade. Preto sa máme učiť veriť nie
svojim pocitom, ale musíme sa postaviť „nohami viery“ pevne na Božie
slovo, ktoré jasne hovorí, že Pán Ježiš nás zbavuje strachu, a to aj najväčšieho
strachu, strachu zo smrti a zatratenia. Božia láska „agape“ je dokonalá v tom, že
nás zbavuje strachu a dáva nám istotu do srdca, že sa nemusíme báť Božieho
odsúdenia.
Lebo platí: „Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme

istotu v deň súdu.“

Pavel Pivka

SENIOR KLUB
Marcový Senior klub bude dňa 29.3.2012 (posledný štvrtok) na Súľovskej ul.
od 10:00 do 14:00 hod.
Program: 2 prednášky na témy:
- o opatrovateľskej a ošetrovateľskej službe, jej zákonoch a legislatíve,
- celková starostlivosť v domácom prostredí a ukážka rôznych praktických
pomôcok, ktoré uľahčujú život seniorov.
Prednášať bude pani Sylvia Vaniherová – riaditeľka opatrovateľskej služby
VENIA
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Zamestnaný budúcnosťou
„Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji,
lebo moje oči videli tvoje spasenie.“ (Lk 2, 29-30)
Keď ľudia starnú, ich myšlienky sa často vracajú späť do minulosti.
Spomienky na časy mladosti opäť ožívajú. Ľudia premýšľajú napríklad o časoch,
keď mali ťažkosti, o rodičoch a o vtedajších priateľoch.
V Božom slove nachádzame jedného starého muža, ktorý sa zamestnával
budúcnosťou. Jeho meno je Simeon. Čítame o ňom, že bol „muž spravodlivý a
bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom“ (v. 25).
To, čo Simeona zvlášť charakterizovalo, bol tento pohľad dopredu. Celým
srdcom očakával príchod Mesiáša, ktorý bol zasľúbený na viacerých miestach v
Starom zákone. A Boh dal tomuto vernému mužovi prísľub, že Kristus sa zjaví
ešte za jeho života.
Simeon nebol sklamaný. Syn Boží prišiel na zem. – Ako sa to ale Simeon
dozvedel a ako mohol v tom dieťatku poznať Mesiáša? Odpoveď je jednoduchá:
„Vedený Duchom prišiel teda do chrámu“ (v. 27) – práve v tej chvíli, keď
dieťatko bolo „predstavené Pánovi“ (v. 22). Také vedenie nie je neobyčajné.
Pre Boha je radosťou zjavovať svojho Syna tým, ktorí Ho chcú vierou vidieť.
A tak bol Simeon šťastný muž. Keď vzal dieťatko na svoje ramená, vyznal,
že teraz je pripravený zomrieť. V tomto Dieťati videl Božie spasenie – jeho túžba
sa splnila. Súčasne v Ňom tiež videl Záchrancu pre všetkých, ktorí v Neho uveria.
Mal pred očami, ako sa v tomto dieťatku sústredí Boží plán – v Synovi Božom,
ktorý sa narodil, aby zomrel za zatratených ľudí.
Dobrá sejba 2012

Naši jubilanti
7.3.
22.3.
23.3.
25.3.
31.3.

Fürst Alexander
Kešjarová Marta
Demová Alžbeta
Miklošová Lea
Mikloš Jozef

„Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za
úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po
tebe túži moje telo ako suchá a pustá
zem bez vody.“
Ž 63, 2
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