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Praženicová, Baláž - VP
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Lebo oči Hospodina pozorujú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom
plne oddaní.
2. Kronická 16, 9

Jóšafat sa preľakol, dopytoval sa Hospodina
a po celom Judsku vyhlásil pôst.“ (2.Kron 20,3)
Vstúpili sme do pôstneho obdobia. No nielen preto, znovu som si
položil otázku: „Čo pre nás znamená pôst?“. Ja verím, že si všetci veľmi
dobre uvedomujeme, že pôst by nemal byť len obdobím šiestich týždňov
pred Veľkou nocou.
Keď som o tom premýšľal, spomenul som si na judského kráľa Jóšafata.
Tento kráľ sa spomína ako kráľ, ktorý „chodil po počiatočných cestách
svojho praotca Dávida. Neuctieval baálov, ale Boha svojho otca, chodil v
jeho prikázaniach inak ako Izrael.“ (2.Kron 17,3-4)
A aj napriek tomu boli aj v jeho živote a v štátnických povinnostiach
momenty, v ktorých zlyhal v Božích očiach. Jedným z týchto momentov
bolo rozhodnutie ísť do vojny proti Ramót – Gileádu spolu s izraelským
kráľom Achábom napriek tomu, že ho prorok Mícha varoval, aby to
nerobil. Acháb v tejto vojne zahynul a Jóšafat si ledva zachránil život. Po
nejakej dobe sa mu vrátilo to, čo plánoval proti Rámot – Gileádu. Vytiahli
proti nemu a Júdskej krajine Moábci, Amónci a Meúnci. Keď sa to Jóšafat
dozvedel, prišla prirodzená reakcia strachu a obáv z toho, čo príde. No
tentoraz – uvedomujúc si vážne predošlé Božie napomenutia, rozhodol sa
nie pre cestu sily a spojenectva s nejakou susednou krajinou, ale pre cestu
pokory a spoľahnutia sa na Božiu milosť a pomoc.
.

„3 Jóšafat sa preľakol, dopytoval sa Hospodina a po celom Judsku vyhlásil
pôst. 4 Vtedy sa zhromaždili Júdovci, aby hľadali pomoc u Hospodina. I zo
všetkých judských miest ho prišli vzývať. 5 Jóšafat si zastal v zhromaždení
Júdovcov a Jeruzalemčanov v Hospodinovom dome pred Novým
nádvorím 6 a zvolal: Hospodin, Bože našich otcov, či nie si Bohom na nebi
a či nevládneš nad kráľovstvami všetkých národov? V tvojej ruke je moc a
sila, nikto ti nemôže vzdorovať. 7 Bože náš, či si nevyhnal spred svojho
izraelského ľudu obyvateľov tejto krajiny a či si ju navždy nedal potomstvu
svojho priateľa Abraháma? 8 V nej sa usadili a postavili v nej svätyňu
tvojmu menu. Povedali si: 9 Ak sa vyskytne nejaké zlo: meč súdu, mor či
hlad a my predstúpime pred tento dom a pred teba — lebo v tomto dome
prebýva tvoje meno — a budeme v svojom trápení volať k tebe, ty nás
vypočuješ a zachrániš. 10 Teraz sú tu Amónčania, Moábčania a obyvatelia
Seírskeho pohoria, cez územie ktorých si Izraelu nedovolil prejsť, keď
prichádzal z Egypta, ale sa im vyhol a nevyhubil ich. 11 Ako sa nám len
odplácajú! Prišli nás vyhnať z tvojho vlastníctva, ktoré si nám pridelil. 12
Bože náš, či by si ich nemal potrestať, lebo sami nevládzeme vzdorovať
tomuto úžasnému davu, ktorý tiahne proti nám, ani nevieme, čo si počať, k
tebe upierame svoj zrak. 13 Všetci Júdovci stáli pred Hospodinom i so
svojimi malými deťmi, ženami a synmi.“ (2.Kron 20; 3 – 13)
Úprimne. Nie je to tak, že aj my sa uchyľujeme k modlitbám a možno aj
pôstom až keď je zle, ale dovtedy, kým to ešte nie je až také dramatické, sa
spoliehame na seba, známych, máme svoje plány a robíme si svoje veci po
svojom?
Ako odpovie Boh?! Nad Jóšafatom a Júdejcami sa vtedy opäť zmiloval a
pomohol im – vzhliadol na ich pôst a úprimné volanie k Nemu. Ako však
odpovie nám?! A preto by sme sa mali postiť pred každým dôležitým
rozhodnutím, nie len vtedy, keď je už zle.
Miroslav Toth
V nebi sa budeme čudovať trom veciam:
1. tým, ktorých tam niet,
2. tým, ktoré tam sú,
3. tomu, akým spôsobom sme sa tam my dostali.
(Francois-Marie Voltaire)
Utopista vidí raj, realista vidí raj plus hada.
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O OKU
Jedného dňa rieklo oko: „Za týmito dolinami v modrej hmle vidím kopec.
Nie je to zázrak?“ Ucho pozorne načúvalo a po chvíli odpovedalo:
„Kopec? Nepočujem ho.“ Na to sa ozvala ruka: „Skúšam ho dočiahnuť,
a nedá sa. Tam nie je nijaký kopec.“ Nos k tomu dodal: „Nič tu necítiť,
teda niet kopca.“ Oko sa potom odvrátilo na druhú stranu. Ostatní
diskutovali o tom čudnom zrakovom klame a nakoniec skonštatovali:
„S okom sa deje niečo nedobré.“
Nemáme ani poňatia, aké ťažké je to bremeno, ktoré my nedvíhame.
(africké príslovie)

Senior klub v marci
Ak dá Pán zdravia a života, radi by sme sa znova stretli aj v marci, a to
posledný štvrtok, t.j. 26.3.2015 na Súľovskej ul. od 10:00 - 14:00hod.
Téma: Veľkonočná - Pán Ježiš žije!
Všetci sú srdečne vítaní!
Jana Makovíniová

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

Fürst Alexander
Kešjarová Marta
Demová Alžbeta
Kopková Zuzana
Paulenová Alžbeta
Buchelová Oľga

„Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom
túži tvoje srdce.
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu
a on sa o všetko postará.“
Žalm 37:4-5

(Hellmut Walters)
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