INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.6.

ne

9:00

5.6.

str 19:00

Praženicová, Baláž - VP
Skupina Polaris a svedectvá sestier zo sesterskej
konferencie – aula VŠZaSP, Nám. 1. mája č. 1
Biblická hodina – D. Uhrin – (Voľná téma)

9.6.

ne

9:00

Benková, Baláž

18:00

Dömötör

18:00

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

16.6.

ne

9:00

M. Kráľ, Vyhnánek

18:00

Praženica

str 19:00

23.6. ne
26.6.

30.6. ne

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

9:00

Csanda, Baláž

18:00

M. Kráľ – ProChrist 2013

str 19:00

Biblická hodina – Kopčok – (Voľná téma)

9:00

Dinková, Baláž

17:00

Popoludnie spevu, poézie a svedectiev

Kazateľ služobne
25.6.

10:00
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Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Žalm 50, 15

12.6.

19.6.
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Právo a spravodlivosť sú základmi Božieho trónu
(Žalm 97, 2b)
Milí bratia a sestry,
kto z nás by netúžil po spravodlivosti? Boli sme tak stvorení, že máme
v sebe zakódovanú túžbu po spravodlivosti. Pán Ježiš hovorí v kázni na
vrchu, že sme blahoslavení, ak máme hlad a smäd po spravodlivosti, ak
túžime po spravodlivosti (Matúš 5, 6). Nepoznám veriaceho človeka, ktorý
by netúžil po spravodlivosti a práve. Taktiež medzi neveriacimi ľuďmi je
veľká túžba po spravodlivosti aspoň „na oko“ (dôkazom toho sú aj rôzne
ľudsko-právne organizácie, ktoré bojujú proti bezpráviu v rôznych
oblastiach života po celom svete).
Žiaľ, vidíme, že spravodlivosti je napriek všetkej ľudskej snahe
o nastolenie spravodlivosti okolo nás, málo ako „šafranu“. V médiách
počúvame debaty politikov o tom, či Slovensko je alebo už nie je právnym
štátom a mohli by sme pokračovať, ako je to za našimi hranicami, v EU
alebo aj v ostatných častiach sveta.
Áno, môžeme konštatovať, že vo svete vládne bezprávie.
Kde je teda ešte právo a spravodlivosť? Je vôbec niekde? Odpoveď
nám dáva náš veršík z nadpisu článku: „Právo a spravodlivosť sú základmi

Božieho trónu“ (Žalm 97,2b). V Božom kráľovstve, v Božej prítomnosti
ešte vládne a bude vládnuť právo a spravodlivosť!
Božie kráľovstvo je tam, kde je Boží ľud. Pán Ježiš to jasne povedal aj
farizejom: „Kráľovstvo Božie je medzi vami“ (Lukáš 17, 21). Z toho jasne
vyplýva, že medzi nami, kresťanmi, by mali vládnuť iné, Božie princípy aj
v oblasti spravodlivosti a práva. Sme to my, kresťania, ktorí by sme mali
presadzovať Božiu spravodlivosť a právo v prvom rade vo svojich
životoch, a potom aj vo svojom okolí. Aká je však každodenná realita? Sme
my sami spravodliví? Snažíme sa o uplatňovanie spravodlivosti a práva
v každodennom živote, v našich vzťahoch s blízkymi i vzdialenejšími
priateľmi, dokonca aj s nepriateľmi? Alebo robíme kompromisy s týmto
svetom? Potom sme sa diskvalifikovali z nesenia evanjelia, lebo v nás nie je
viditeľná tá „Božia inakosť.“ Preto sa nečudujme, že naše modlitebne sa
nenapĺňajú novými znovuzrodenými kresťanmi. Ak nie sme dôveryhodní
šesť dní v týždni, tá „vyškrobená nedeľa“ už na veci nič nezachráni.
Musíme si odvyknúť vtesnať náš „kresťanský život“ do jedného dňa
v týždni, prípadne do cirkevných stretnutí uprostred týždňa. O tom, akí
sme kresťania, rozhodujú totiž naše rozhodnutia v bežnom týždni, v tých
najbežnejších situáciách života (pozri kázeň na vrchu - Matúš 5.-7.
kapitola).
Pán Ježiš dáva veľmi jednoznačnú mieru nutnosti našej spravodlivosti,
ktorá musí byť vyššia ako farizejov a zákonníkov (Matúš 5, 20a). Je na nás,
či tú vyššiu spravodlivosť chceme dosahovať, a ak sa rozhodneme, že
chceme, sám Pán nám v tom bude pomáhať, lebo bez Neho nemôžeme
nič činiť (Ján 15, 5).
Pavel Pivka

Popoludnie spevu, poézie a svedectiev
sa bude konať dňa 30. júna 2013 o 17.00 hod.
Téma: „...vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kološanom 3, 16)
Text: Kološanom 3, 12-17
Je tu pre nás príležitosť zapojiť sa do spoločného programu službou
slova, svedectvom, hudobným príspevkom, básňou.
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SENIOR KLUB
Senior klub bude vo štvrtok
6.6.2013 na Súľovskej ul. od 10:00 – 14:00 hod.
Téma: Príprava programu na návštevu ZSS Samaritán v Tekovských
Lužanoch.
V zariadení Samaritán by uvítali, keby sme im doniesli posteľné prádlo,
uteráky, kuchynské utierky a nejaké veci do kuchyne (poháre, hrnčeky,
taniere a pod.).
Radi by sme im doniesli aj niečo napečené, tak prosím sestry, aby na to
mysleli.
V piatok 7.6.2013 o 7:45 hod je stretnutie na parkovisku Ružinov cintorín. Odchod je o 8:00hod.
Predpokladaný príchod je o 18:00hod. znova na parkovisko Ružinovcintorín.
Predpokladaná cena dopravy je 12,- Eur. Obed je spoločný v
reštaurácii.
Akcie sa môžu zúčastniť aj bratia a sestry, ktorí nenavštevujú senior klub.
Ešte sú voľné miesta.
Ďakujem
Jana Makovíni

Naši jubilanti
18.6. Csanda Michal
26.6. Baláž Stanislav
„Len on je moja skala, moja spása a moja
pevnosť. Nebudem otrasený.
V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou
mojej sily a mojím útočiskom je Boh.“
Žalm 62,7-8
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