SPRAVODAJ

INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
1.9.

ne

9:00

Makovíni, Baláž - VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Kopčok

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

8.9.

ne

9:00

Benková, Baláž

18:00

Dömötör

11.9.

str 19:00

Biblická hodina – Kopčok – (Voľná téma)

15.9.

ne

9:00

Dinka, Baláž

18:00

Číčel

str 19:00

22.9. ne
25.9.

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

Žalm 50, 15

NA VLNÁCH POCHYBNOSTI
Pochybnosť je výraz neistoty alebo nedôvery ohľadne stavu nejakej
veci.

9:00

Praženica, Pivka

18:00

M. Kráľ – video

Môže byť teoretická, pokiaľ sa týka poznania, ale tiež praktická, pokiaľ
sa týka nejakého konania či hodnotenia.
Pochybnosť ako taká je emocionálne nepríjemná a človek prirodzene
hľadá, ako by sa jej zbavil. Ponúkajú sa tu v zásade tri cesty:
1. lepšie preskúmať stav vecí, získať lepšie informácie
2. rozhodnúť sa „naslepo“ alebo podľa iných kritérií (voluntarismus)
3. zdržať sa rozhodovania či konania (skepticismus).

9:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Balážová, Baláž

Kazateľ služobne
19.9.

Nepredajné

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

str 19:00

29.9. ne
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Väčšina z vás pozná životný príbeh patriarchu Jozefa, ktorý mu
poskytoval dostatok pochybností o tom, či Boh má vôbec o neho záujem.
Jozefov život bol príbehom dobrých a zlých správ.
- Jozef bol otcovým miláčikom = dobré
- Jeho bratia ho nenávideli = zlé
- Otec mu dal krásny plášť = dobré
- Jeho bratia mu ho však dotrhali, predali ho do otroctva a vyhlásili
ho za mŕtveho = zlé
- Jozef bol zverený Putifarovi, a ten mu umožnil spravovať celý svoj
majetok = celkom dobré
- Putifarova žena sa ho rozhodla zviesť = zlé

Jozef odolal = veľmi dobré
Jej hnev uvrhol Jozefa do väzenia = zlé
Vo väzení stretáva Faraónovho pohárnika, ktorý mu sľúbi, že sa za
neho prihovorí u faraóna = dobré
- Pohárnik však na Jozefa zabúda = dosť zlé
Všetci čakáme, ako sa tento príbeh skončí… Ak sa skončí zle, všetky
tie dobré veci boli nanič. Ak sa skončí dobre, potom aj tie zlé veci budú
vnímané v inom svetle. Jozef je bez peňazí, bez priateľov, bez domova – tu
sa mal naučiť, čo skôr či neskôr zistí aj každý z nás: Keď sa život nevyvíja
tak, ako si to naplánoval, odhalí sa tvoje srdce a ukáže sa tvoj charakter.
Skôr či neskôr búrka udrie – v tvojom manželstve, práci, službe, financiách
alebo zdraví. A práve vtedy, keď čelíš búrke, objavíš, čo je v tebe a
rozhoduješ o tom, čo bude nasledovať.
Jozef je väzňom…, ďaleko od domova, zradený vlastnými bratmi…,
jeho plášť je už dávno roztrhaný na kusy, zmáčaný krvou a Jákobovi
predložený ako dôkaz Jozefovej smrti. Zostáva len spomienka…
Ale na mieste, kde udiera búrka, nachádzame najpozoruhodnejší
výrok, že : „Hospodin bol s Jozefom.”
Viera verí, že s Hospodinom nikdy nie sme bezmocné obete.
Jozef nachádza priazeň v očiach Putifara.
Jozef tým, že nerezignoval, uvádza do pohybu rozvoj svojho
vnútorného potenciálu.
Jeho viera sa prehlbuje a neskôr mu pomáha stať sa efektívnym
správcom Egypta.
Kľúčovým momentom, ktorý nás zdržuje od toho, aby sme na Božiu
výzvu povedali svoje áno, je často skutočnosť, že nepoznáme a nevidíme
celý obraz toho, aký by to mohlo mať dopad na náš život:
- Pýtam sa vás, rodičia: Vedeli ste a viete, akú cenu musíte zaplatiť za
to, že ste priviedli na tento svet dieťa? Nie! Ideme do toho
s dôverou, že pre to urobíme to, čo najlepšie vieme.
- Žiadny manželský pár nevie poňať všetko, čo ich čaká a čo otrasie
ich manželstvom,
a je dobré, že to nevieme, lebo by sme zrejme nikdy ten prvý krok
neurobili.
Keď však odpoviem „Áno“, toto dobrodružstvo ma navždy
zmení!
Keď život nejde podľa našich plánov a prídu pochybnosti, chuť vzdať
to je vysoká…
-
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Niekoľko rád pre čítanie Biblie
„Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona.“ Žalm 119, 18
Začínaj s modlitbou. Pros Pána, aby si porozumel Jeho Slovu a ďakuj
Mu za požehnanie, ktoré ti chce dať.
Vezmi Bibliu do ruky ráno. Tvoj duch je vtedy ešte čerstvý a nie je
zaťažený udalosťami dňa, takže lepšie budeš môcť vnímať Božie
myšlienky.
Celá Biblia je Božie slovo, ale sú v nej jednoduchšie aj náročnejšie
knihy. Čítaj najskôr evanjeliá alebo historické knihy Starého zákona. Aj listy
(epištoly) sú dôležité. Predkladajú nám kresťanské pravdy. Žalmy
a prorocké knihy nám predovšetkým ukazujú na Božie úmysly s izraelským
národom, ale obsahujú aj mnohé povzbudenia pre nás kresťanov.
Čítaj postupne nejaký oddiel z Božieho slova. Tak budeš môcť
lepšie porozumieť, v akej súvislosti sa text nachádza.
Sýť svoj nový život pravidelne. Každý deň potrebuješ vedenie a rady
pre život k Pánovej cti.
Hľadaj v Biblii Ježiša Krista, svojho Spasiteľa. Je ti predstavovaný
rôznym spôsobom, aby si Ho mohol lepšie spoznávať a z Neho sa
radovať.
Na lepšie porozumenie ti pomôžu aj biblické výklady a vysvetlivky.
Dbaj na to, aby autori týchto vysvetliviek uznávali celú Bibliu za Božie
inšpirované slovo.
Ďakuj Bohu za to, čo ti ukázal.

Naši jubilanti
7.9.
9.9.
17.9.
23.9.
27.9.

Činčuráková Mária
Makovíni Pavel
Mészárošová Etela
Orelová Mária
Makovíniová Jana

„Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu
dôveruje.
Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo.
Vďačne ho oslavujem piesňou.“
Žalm 28, 78
5

Jozef napriek všetkým okolnostiam v búrkach života dôveroval
Bohu. Jeho svedectvo a postoje, ktoré zaujímal, si Boh nadmieru vážil a je
napísané, že Boh bol s Jozefom...
My, ako jeho spolupracovníci, si nemáme vysnívať, čo budeme pre
Krista robiť a potom Ho len poprosíme, aby to požehnal....(takto to
nefunguje).
Náš rast si vyžaduje aj zariskovať a vstúpiť do niečoho
nového, a risk sa nikdy nezaobíde bez obáv, strachu či zaváhania!
Rodičia sa zvyknú pýtať svojich malých detí: „Aký si veľký?” A ich
odpoveď je: „Takýto veľký,” pričom obyčajne zdvihnú ruky čo najvyššie.
Učíme to svoje deti hovoriť, lebo chceme, aby si uvedomili, že rastú.
Mám dôležitú otázku: Aký veľký je tvoj Boh?
Aký mocný je Kristus v tvojom živote?
Pokiaľ žijeme s malým Bohom – žijeme v neustálej neistote, lebo
všetko závisí od nás…, a keď ľudia umenšujú Boha,
- ich modlitba býva bez viery,
- práca bez nadšenia,
- služba bez radosti,
- utrpenie bez nádeje.
Vieme, ako skončil príbeh Jozefa. Verím, že aj napriek tomu, že sa
stal v Egypte druhým najväčším človekom po faraónovi, zažil ešte zopár
pochybností…
- mám ich aj ja s Darinkou,
- mate ich aj vy.
Mám jednu radu na záver: Pochybnosti prídu, ale nepochybuj dlho a
upri svoj zrak na Krista – dokonávateľa našej viery!
„Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa!”
Ján 14:1
Miroslav Mišinec
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Toto manželstvo je dosť ťažké – nevládzem – najlepšie sa javí
vzdať to – nájdem spôsob, ako to vyriešiť, aby som nemusela
toľko trpieť.
- Žijem od výplaty do výplaty a je pre mňa dosť ťažké ctiť si Boha
dávaním desiatkov – tie peniaze miniem.
Z krátkodobého hľadiska sa útek z ťažkých situácií bude vždy javiť
ako príťažlivejšia alternatíva. Z dlhodobého hľadiska má unáhlené
opúšťanie bojiska tendenciu produkovať ľudí, ktorí žijú vo vzorci
vzdávania sa!
Rast nastáva vtedy, keď sa v zložitých situáciách nevzdávate. Rast
prichádza vtedy, keď sa rozhodnete byť vernými v situácii, ktorá sa
vám nepáči a ktorej nerozumiete. Idete ďalej…, a zrazu zisťujete, že
nie ste sami.
Čo si myslíte, ktorý príkaz sa v Písme vyskytuje najčastejšie?
Nie je to príkaz, aby sme sa milovali.
Nie je to rozkaz chrániť si sexuálnu čistotu.
Nie je to ani vyhýbanie sa pýche či byť pevný v pokušeniach.
Istý Lloyd Ogilvie poznamenáva, že tento príkaz sa v Biblii nachádza
366x = na každý deň v roku a jeden navyše na priestupný rok.
Tento Boží príkaz by som formuloval dvoma slovami: Neboj sa!
Nemaj strach… Buď silný a odvážny… Môžeš mi dôverovať. Prečo
nám Boh prikazuje nebáť sa?
Odhadujem, že nám to Pán tak často prikazuje preto, lebo strach je
dôvodom číslo jeden, ktorý ľudí privádza do pokušenia neurobiť to, čo
od nich Pán žiada.
Pre Jozefa by bolo veľmi jednoduché izolovať sa a sústrediť sa len
na svoje sklamanie. Keď nám život nevychádza, zabúdame, že aj druhí
majú sklamania.
Môže to viesť k tomu, že začnete myslieť iba na svoje zranenie.
Váš svet sa stane takým malým, že vlastná bolesť je jediná bolesť,
ktorú dokážete vnímať.
Toto je smrť srdca a strata zmyslu.
Jozef si vo väzení naopak uvedomuje (pri pohárnikovi, pekárovi, ako
aj pri ostatných väzňoch), že nie je jediný, ktorému sa život nevyvinul
podľa plánu.
Napriek tomu žije tak, ako by žil Ježiš – zaobchádza s
degradovanými väzňami ako s ľudskými bytosťami…, všíma si ich…,
pýta sa ich…, vyjadruje svoj úprimný záujem.
-
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