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Makovíni, Baláž – VP
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Benková, Baláž
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Praženica, Uhrin
Biblická hodina – Pribula (Voľná téma)
Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Balážová, Baláž
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Benka, Baláž - VP
Biblická hodina – Pivka (Voľná téma)
M. Kráľ, Pribula
Biblická hodina – Číčel (Voľná téma)
Praženicová, Číčel
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Miklošová, Baláž
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
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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

Filip – Diakon? Evanjelista? Cestovateľ?
Pred krátkym časom sme si pripomenuli naplnenie apoštolov Duchom
svätým, ale aj to, že na základe tohto činu boli tisíce ľudí zachránených
a vyznávali, že ich životy patria Bohu. Keď som si uvedomil tieto skutočnosti,
musel som sa pýtať sám seba (a obdobné otázky by som odporúčal každému
z vás) – kedy som bol naposledy napĺňaný alebo plný Ducha ja? Bolo to pred xx
rokmi, keď som Bohu odovzdal svoj život, alebo to bolo aj v medziobdobí a je to
až doteraz? Naplnenie Duchom svätým sa prejavovalo najmä tým, že apoštoli boli
poverovaní Božou službou, a to až do všetkých (hoci aj konečných) dôsledkov.
Zakrátko po týchto udalostiach si cirkev vyvolila sedem mužov s dobrou
povesťou, plných Ducha, a hneď prvý z nich, Štefan, bol vedený vo svojom
svedectve až do tých konečných dôsledkov, do tragickej smrti ukameňovaním. Čo
sa dialo ďalej? „V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v
Jeruzaleme, takže sa všetci, okrem apoštolov, rozpŕchli po Judsku a Samárii... A tí,
čo sa rozpŕchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samarského
mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyseľnou pozornosťou sledovali, čo
hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil.“ Skutky 8, 1.5-6 Nezdajú
sa vám tieto slová ako nie príliš vhodné na toto nádherné obdobie dovoleniek,
teda obdobie, keď nastáva novodobý pohyb národov? Aké sú motívy tohto
novodobého pohybu? Je to túžba jednoducho si oddýchnuť? Je to túžba po
poznávaní?
Alebo je za tým všetkým ešte aj niečo iné?

Filip – druhý z diakonov, zišiel do samarského mesta a zvestoval Krista.
Ďalej čítame v Božom slove, že ho Boží anjel vyzval, aby zišiel na cestu, ktorá
vedie do Gazy, a aby sa pripojil k etiópskemu hodnostárovi a zvestoval mu Božie
slovo. Iste teraz namietnete, že vo Filipovom prípade nešlo o nádherné obdobie
dovolenky, a ja vám to potvrdím. Túžim však po tom, aby sme pozorne zvažovali,
čo nás v živote motivuje, a k akému konaniu. Ja som sa musel zamyslieť aj nad
tým, že tí kresťania, čo sa rozpŕchli po okolí, zvestovali Krista, a veľmi úspešne to
robil medzi prvými aj diakon Filip. Najskôr bol určený na posluhovanie, potom ho
Duch svätý nabádal k službe zvestovania Krista v samarských mestách, poslúžil
Etiópčanovi, a koniec svojho života prežil v meste Hierapolis, približne 900 km
vzdialenom od Jeruzalema. Ako vo svojom živote postupoval? Bol vedený
Duchom svätým. Kristovi nasledovníci boli prenasledovaní a vedeli, že ani
v budúcnosti nemôžu očakávať niečo iné. Nechcem vás týmto odrádzať od
nádherných dovoleniek, od poznávania a oddychu – naopak, prajem vám toho čo
najviac. Prial by som si však, aby sme sa pri všetkých okolnostiach života nechali
viesť Duchom svätým. Na konci života diakona Filipa a aj po jeho martýrskej
smrti Boh pôsobil zvláštnym spôsobom, a niektoré dôsledky tohto konania som
mohol vidieť aj ja. Boh ho svojim spôsobom vyvýšil – jeho hrob je umiestnený na
vyvýšenine nad pohanským starovekým mestom Hierapolis (dnes zrúcaniny v
tesnej blízkosti dnešného slávneho Pamukkale - Turecko). Ostatné mená z toho
mesta sú zabudnuté, jeho nie... Podobným spôsobom Boh vyvýšil aj ďalšieho
svojho služobníka, Jána, ktorého hrob som tiež videl na vyvýšenine nad súčasným
tureckým mestom Selčuk, ktoré bolo v tesnej blízkosti starovekého mesta Efez.
Z jedného zo siedmich divov sveta, obrovského Artemidinho chrámu v Efeze
(opäť dnešný Selčuk), ostalo torzo umelo postaveného stĺpa, ale Jánov hrob je
zachovaný... Všetkým nám prajem, aby sme boli citliví na vedenie Duchom
svätým.
Srdečne prajem príjemné a najmä požehnané dovolenky počas nádherných
letných mesiacov.
Pavel Kopčok

Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
V nedeľu 22. júla sa bude konať výlet nášho zboru spojený so službou na
Chvojnici. Doprava bude zabezpečená autami. Odchod spred modlitebne je
o 8:00 hod.
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Čo je pravda?
„Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby
všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.“ (1Tim 2, 3-4)
Keď zajatý Ježiš z Nazaretu stál pred Pilátom a počas súdneho procesu
hovoril o pravde, Pilát ľahostajne ukončil rozhovor otázkou: „Čo je pravda?“
Tým bola pre neho celá záležitosť vybavená. To je reč neveriacich ľudí vo
vtedajších ale aj dnešných časoch.
Je však neobyčajne dôležité zaoberať sa otázkou pravdy. Čo je pravda a kde
ju nájsť? Biblia, Božie slovo trvá na tom, že je pravdou (Jn 17, 17). Čo nám teda
hovorí?
Nachádzame v nej pravdu o Bohu: je všemohúci, vševediaci a svätý. Musí
trestať hriech. Biblia obsahuje aj pravdu o nás ľuďoch: sme hriešnici a nemôžeme
obstáť pred Bohom. Ten však chce svoje stvorenie zachrániť. Chce, aby sme
poznali pravdu. Tak je napísané v našom dnešnom verši.
Ale ako môže niekto poznať pravdu? Len cestou pokánia a obrátenia sa
k Bohu. Musíme vidieť, že ako v myslení, tak aj v konaní sme na tom zle a máme
to Bohu vyznať. Potom nám On ukáže na Záchrancu Ježiša Krista. Nechceme sa
skloniť pred tým, čo hovorí Biblia a svoju dôveru obrátiť k Tomu, ktorý o sebe
povedal: „Ja som pravda...“ ? To je cesta k záchrane a k večnému životu.
Dobrá sejba 2012

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

Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je
osvedčená. On je štítom každému kto sa
k nemu utieka.
2Sam 22, 31
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