INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
4.9.

ne

9:00

Balážová, Baláž – VP

18:00

Bagyanszki

7.9.

str 19:00

Biblická hodina – Pribula - (Voľná téma)

11.9.

ne

9:00

Benka, Pivka

18:00

M. Mráľ

14.9.

str 19:00

Biblická hodina – Pivka - (Voľná téma)

18.9.

ne

9:00

Praženica, Pribula

18:00

Benka

21.9.

str 19:00

25.9. ne
28.9.

9:00

str 19:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Miklošová, Baláž
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

Kazateľ služobne
6.9.

10:00

5.9.-18.9.
29.9.

Redakčná rada Rozsievača, Súľovská 2
Dovolenka

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Súľovská 2
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Verš pre zbor na rok 2011
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.
Mk 8, 35

Odpusťme a bude nám odpustené
„Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef
bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí sa nám za všetko
zlo, ktoré sme mu vykonali. Preto odkázali Jozefovi: Tvoj otec pred svojou
smrťou prikázal: Takto povedzte Jozefovi: Ach, odpusť prosím, svojim
bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme,
previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili.
Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: Hľa sme tvojimi
sluhami. Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu stojím namiesto
Boha?“ (1M 50,15-19)
Milí čitatelia, zamyslime sa v tomto úvodníku spolu nad otázkou odpustenia
na základe známeho príbehu „Jozefa Egyptského“. Po smrti Jákoba sa opäť ozýva
svedomie Jozefových bratov a ich strach z pomsty. Sú presvedčení, že teraz im to
Jozef „spočíta“. V úzkosti sa dovolávajú otcovej autority. Nemajú odvahu
predstúpiť pred Jozefa. Prichádzajú k nemu a ponúkajú sa mu za otrokov. Jozef
túto ponuku odmieta. Napriek tomu, že od udalosti, ktoré na Jozefovi vykonali
uplynulo veľa času, ich svedomie sa neukľudnilo. Taká je moc hriechu v živote
človeka, nemôže mať pokoj do tej chvíle, kým daný hriech nevyzná pred Pánom
Ježišom aj pred svojim blížnym, ktorému ublížil. Predpokladám, že podobnú
skúsenosť s odpustením má každý znovuzrodený kresťan. Sme Duchom svätým
napomínaní a vedení k pokániu. Tak ako tomu bolo v živote Jozefových bratov.

Bratia prichádzajú k Jozefovi s vedomím hriechu a ponúkajú sa mu za
otrokov. Jozef však odpúšťa svojim bratom vinu a oni môžu slobodne žiť
v Egypte dokonca pod jeho ochranou. Lebo Jozef im odpúšťa ich previnenie voči
nemu!
Aj my musíme odpúšťať svojim vinníkom, lebo len vtedy môžeme žiť
v ozajstnej Božej blízkosti, neodpustenie nás vzďaľuje od samotného Pána Boha.
Sám Pán Ježiš povedal: „Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám

odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec
neodpustí vám, keď sa previníte.“ (Mt 6,15)

Jozef zastával v Egypte vysokú funkciu, bol správcom majetku nad celou
krajinou. Svoju moc však nevyužíva k pomste. Uvedomuje si, že pomsta náleží
jedine Pánu Bohu. Človek totiž nie je nikdy pred Pánom Bohom v pozícii sudcu pomstiteľa. To si zapamätajme, nikdy nevykonávajme pomstu na druhých, to patrí
len a len Bohu. To si uvedomoval aj Jozef keď hovorí bratom: „Či ja tu stojím
na mieste Boha?“ (v. 19.)
Jozef vidí ďalej než je ublíženie, ktoré mu spôsobili bratia. Uvedomuje si, že
Jemu Pán požehnal napriek zlu, ktoré mu vykonali bratia. Má skúsenosť, že Pán
vie aj zlé situácie obrátiť na Požehnanie v jeho živote. Potvrdzujú to aj známe
slová apoštola Pavla: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa
rady Božej všetky veci slúžia na dobro.“ (R 8,28)
Milý brat, sestra, milý čitateľ možno aj v tvojom živote je niekto kto ti ublížil
a v tvojom srdci je hnev, či horkosť. Možno si myslíš, že tvoj hnev je spravodlivý
a môže to tak byť, ale aj vtedy musíš odpustiť svojmu protivníkovi podobne, ako
Jozef odpustil svojim bratom aj keď bol v práve, veď ho predali do otroctva. Jozef
vedel veľkodušne odpustiť svojim bratom, lebo ich miloval a poznal najvyššieho
Boha. Bolo pre neho samozrejmosťou konať Jeho vôľu v každej životnej situácii.
My kresťania sme k odpusteniu motivovaní aj Božím odpustením, ktoré sme
prijali z prebodnutých rúk Pána Ježiša. Nezabúdajme na slová apoštola Pavla:

„Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti
niekomu: ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.“ (Kol 3,13)
Na záver môžeme zhrnúť hlavnú myšlienku tohto zamyslenia do týchto
bodov:
•
•
•

Odpúšťajme tým, ktorí nám ublížia, ako nám Pán Ježiš odpustil,
Pomsta patrí len Pánu Bohu,
Pán Boh aj zlé situácie vie obrátiť na dobré v živote svojich nasledovníkov.
Pavel Pivka

Senior klub
Senior klub v mesiaci september nebude.
V mesiaci september sú dve veľke akcie:
6. – 10. 9. tábor seniorov BJB v Račkovej doline a
21. – 25. 9. stretnutie sestier Evanjelickej aliancie tiež v Račkovej doline.
Senior klub sa uskutoční dňa 1.10.2011. Seniori sa stretnú pri opekaní
v Bernolákove.
Téma je voľná - svedectvá a skúsenosti z dovoleniek a modlitby za nový
školský rok.

Evanjelizačná konferencia s Ulrichom Parzanym
7. – 9. októbra 2011 sa v Bratislave v Športovej hale Pasienky uskutoční
evanjelizačná konferencia. Slovo Božie bude zvestovať Ulrich Parzany, evanjelický
farár.
Evanjelizačné zhromaždenia budú v piatok a sobotu večer o 19:00. V sobotu
dopoludnia o 10:00 bude stretnutie s veriacimi a v nedeľu dopoludnia o 10:00
spoločné bohoslužby.

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, 7

Modlime sa za chorých
Mészárošová Etela
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