INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
6.7.

ne 9:00

Makovíni, Baláž – VP

9.7.

st

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

13.7.

ne 9:00

Praženicová, Baláž

16.7.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

20.7.

ne 9:00

Benka, Číčel

23.7

st

Biblická hodina – Číčel – (Voľná téma)

27.7.

ne 9:00

M. Kráľ, Szőllős

30.7.

str 19:00

Biblická hodina – Szőllős – (Voľná téma)

3.8.

ne 9:00

Čanda, Baláž – VP

6.8.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

10.8.

ne 9:00

Pavlíková, Baláž

13.8.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

17.8.

ne 9:00

Benková, Baláž

20.8.

str 19:00

Biblická hodina – Číčel – (Voľná téma)

24.8.

ne 10:00

Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici

27.8.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

31.8.

ne 9:00

Makovíni, Baláž

19:00

19:00
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Verš pre zbor na rok 2014

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá
naveky.
Žalm 125, 1

Moc jazyka
Príslovia 18:21

Slovami môžeme človeka povzbudiť a pozdvihnúť, keď na jeho adresu
vypovieme: Ďakujem, Nech sa páči, Ľúbim ťa, Si šikovná, Mám z teba radosť...
A slovami môžeme človeka úplne zdegradovať: Z teba nikdy nič nebude, Ty
nemehlo, Prečo ma Boh trestá takými neposlušnými deťmi... Preto pozor na svoje
slová! Život a smrť je v moci jazyka! Sú to práve slová vypovedané Kristom v
Getsemane, ktoré nám priniesli večný život: „Otče, nech sa stane tvoja vôľa...“ A
boli to slová, čo zatlačili oči Ananiášovi a Zafire. Neviem, nakoľko sme si ochotní
pripustiť tú skutočnosť, že naše slová majú moc!
Keď sme sa v Bohu stali novým stvorením, dostali sme schopnosť ovládať
svoj jazyk a Boh to aj prirodzene očakáva, že náš hovorený prejav bude svätý
a čistý. Očakávajú to aj ľudia, medzi ktorými žijeme, a my by sme sa mali snažiť
s Božou pomocou tieto očakávania aj napĺňať - svojimi slovami ľudí
povzbudzovať a potešovať, slovami liečiť a nie zraňovať, slovami pozdvihovať
a nie zhadzovať, za slovom si stáť a nie ľahkovážne ho vyslovovať, aby tí, ktorých
oči sú upreté na cirkev, sa nemuseli utvrdzovať v tom, že cirkev je len plná
pokrytcov. „Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na

uzde, lež klame svoje srdce, toho zbožnosť je márna.“ Jakub 1:26
Niekedy sa aj mne ťažko priznáva, že mám problém so svojím jazykom. Keď to
však urobím a volám spolu s kráľom Dávidom: „Postav stráž k mojím ústam
Bože, aby som proti tebe nehrešil,“ (Žalm 19:15) Boh mi bol vždy ochotný
poskytnúť pomoc!

Keď sa nám s pomocou Božou podarí skrotiť naše jazyky, je skoro isté, že
potom si budeme vedieť ukázňovať celé telo, lebo skrotiť jazyk je jeden z
vrcholov kresťanovej poslušnosti Ježišovi.
Ovládanie jazyka je majstrovským umením. Biblia hovorí, že človek, ktorý
ovláda svoj jazyk, je aj pánom života. „Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je

dokonalým mužom, schopným držať si na uzde aj celé telo.“ Jakub 3,2
Istý krúžok žien z kostola si zaumienil, že sa zdokonalia. Jedna z nich preto
požiadala svojho manžela, aby jej pomohol zostaviť zoznam šiestich vecí,
o ktorých si myslí, že by jej pomohli stať sa lepšou manželkou. Taký zoznam nie
je až také ťažké zostaviť, ale manžel si hneď uvedomil, že ona by mohla zostaviť
podobný zoznam, a nebolo by v ňom šesť, ale tisíc návrhov na zlepšenie. Ráno
teda zavolal do kvetinárstva a do kytice dal kartičku s textom: „Nemôžem si

spomenúť na šesť vecí, v ktorých by si sa mala zlepšiť. Mám ťa rád takú,
aká si.“ Keď prišiel domov, žena nebola schopná jediného slova a v slzách
ďakovali jeden za druhého!
Myslím si, že to bol práve Tomi Kriška, ktorý upriamoval moju pozornosť
na to, aby som si uvedomil, že základným cieľom v komunikácii je služba.
Neviem, či sa nám darí takto rozmýšľať, a či vôbec rozmýšľame spôsobom, že
náš jazyk je nástrojom, ktorým Bohu a ľuďom slúžime. Chcem sa vás spýtať jednu
otázku: Čo si myslíte, zmenilo by sa niečo na našej situácii, keby sme si zrazu 5
sekúnd predtým, než ideme niečo vyriecť svojmu partnerovi, uvedomili, že mu
ideme našimi slovami slúžiť?
Ak chceme jesť dobré ovocie svojich úst, tak si skúsme predtým, než niečo
vypovieme, položiť zopár otázok: Je to, čo idem vypovedať, pravda? Ak nie,
zastav sa! Je potrebné o tom hovoriť? - Z prázdneho slova bude daný počet, lebo
my sme správcovia toho, čo nám Boh dal.
Je to na povzbudenie? Je to na budovanie a utuženie vzťahov alebo danej osoby?
Mám právo sa o tom zmieňovať? Sú moje motívy čisté? Prečo hovoríš to, čo
hovoríš? Ohováram, lebo chcem dosiahnuť svoje sebecké ciele alebo aby som bol
ja v centre pozornosti?
Správne myslieť a hovoriť znamená to isté, čo tvoriť!
Tvoj úspech, ocenenie či šťastie spočíva v kontrole myšlienok a nástroja, ktorý
tvoje myšlienky formuluje do slov – teda jazyka!
Niekto povedal: „Dôvod, prečo sa pes nazýva priateľom človeka tkvie v tom,
že viac vrtí chvostom ako jazykom!“
Miesto, kde sa nachádza tvoja rodina, tvoje vzťahy a tvoje „šťastie“, je
miestom, kde ho posunuli tvoje slová a tvoj jazyk. Vyznajme Bohu našu slabosť
v nesprávnom používaní našich slov a prosme o odpustenie a uzdravenie
vzťahov, ktoré zasiahla moc nášho jazyka. Vyznajme spolu s apoštolom Petrom:
„Ku komu by sme išli, veď ty slová večného života máš...,“ a priblížme sa
k Bohu, lebo v ňom je naša nádej na nový začiatok! Amen!
M.Mišinec
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Z myšlienok brata Janka Praženicu
(12.2.1951-26.6.2014)
Je veľký rozdiel medzi tým, čo konáme z
povinnosti (z rozumu) a čo zo srdca (z
presvedčenia). Mnohokrát žijeme v cirkvi svoj
náboženský život úplne bezducho. Treba sa
pomodliť? Tak sa pomodlím. Patrí sa zaspievať?
No tak čo už, niečo len zaspievame. Potrebujú
pomôcť v cirkevnom zbore? Zase ja? No dobre,
pôjdem, aby nepovedali, že sa dištancujem. Takéto
postoje v cirkvi sú jasným svedectvom toho, že
rozumovo ovládame to, čo sa od nás očakáva na
ceste viery, ale táto cesta sa nestala pre nás
životným štýlom, záležitosťou srdca.
Čo môže zmeniť tento náš prístup? Jeremiáš (31,31-34) hovorí, že
presvedčivé konanie sa rodí z úprimného vzťahu srdca k Bohu. Vtedy, keď sa
Boh stane naším osobným Bohom, ku ktorému budeme mať vzťah lásky (v.
33), nebude konanie Jeho vôle pre nás neznesiteľnou povinnosťou, ale
úprimnou radosťou. Je naše kresťanstvo skutočne hodnoverné? Je pre nás
Kristus cestou radosti, na ktorej prežívame šťastie? Aké svedectvo vydáme
tomuto svetu? Budeme ľudom dosvedčujúcim radosť z Boha, alebo trápnym
spoločenstvom, ktoré v konaní charakterizuje slovko „musím“ a nie „chcem“?

Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
V nedeľu 24. augusta sa bude konať výlet nášho zboru spojený so službou
na Chvojnici. Doprava bude zabezpečená autami. Odchod spred modlitebne je
o 8:00 hod.

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

Szépová Mária
Benka Ana
Balážová Zlatica
Feketeová Marta
Kopčoková Anna
Fekete Dušan

Na Bohu spočíva moja spása, moja česť,
i skala mojej sily, moje útočište je v Bohu.
Žalm 62, 8
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