INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.10.

ne

9:00

Makovíni, Baláž – Vďakyvzdanie – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

M.Kráľ

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

9.10.

ne 10:00

Konferencia s U.Parzánym – Športová hala Pasienky

12.10. str 18:00

Biblická hodina – Pivka - (Voľná téma)

16.10. ne

9:00

Praženicová, Baláž

18:00

Bagyanszki

19.10. str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

23.10. ne

9:00

Benková, Baláž

18:00

Pivka

26.10. str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

30.10. ne

Praženica, St.Kráľ

Kazateľ služobne
11.10.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno

20.10.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Súľovská 2

30.10.

9:30

Bernolákovo
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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

Sme vďační?
Milý čitateľ, brat, sestra,
dovolím si začať toto zamyslenie jednoduchou otázkou: „Si vďačný?“
Môžeš sa pýtať, čo je to za otázku, veď je to samozrejmé, že som vďačný,
som predsa kresťan!
Žijeme vo svete, v ktorom sa vďačnosť dnes „veľmi nenosí.“ My by sme sa
však ako Božie deti nemali ani v tomto trende pripodobňovať tomuto svetu, ale
naopak, mali by sme vydávať opačný signál svojmu okoliu – signál vďačnosti, a to
nielen naproti svojim blízkym, ale aj voči ľuďom v našom okolí, či sa už jedná
o veriacich alebo neveriacich. My, ako veriaci ľudia, máme komu prejavovať
vďačnosť. Okrem ľudí, vôkol ktorých žijeme, predovšetkým voči Živému Bohu.
O tejto vďačnosti nám hovorí aj známy biblický príbeh z Lukášovho evanjelia
o desiatich malomocných (čítaj L 17, 11-19).
Aby sme lepšie pochopili ich neľahkú situáciu, povieme si pár slovami,
v akom postavení sa vlastne nachádzali. V židovstve bola ich nemoc považovaná
za následok spravodlivého Božieho trestu. Ako nečistí boli vylúčení zo
spoločenstva veriacich a taktiež stratili aj spoločenské postavenie, boli na okraji
spoločnosti. Nesmeli byť v blízkosti ľudí, zdraví sa ich nesmeli ani len dotknúť
a nieto im ešte pomáhať, lebo by sa boli znečistili. Nesmeli sa zdržiavať
v mestách, mohli ísť len do dedín, a museli dodržiavať potrebnú vzdialenosť od
zdravých ľudí. K takýmto ľuďom prichádza Pán Ježiš, On jediný sa ich neštítil.
Stretáva ich na ceste do Jeruzalema v jednej z dedín, ktorými prechádzal. Kvôli
dodržaniu predpísanej vzdialenosti medzi nimi a zdravými, z diaľky kričia na Pána
Ježiša: „Zmiluj sa nad nami!“ Pán Ježiš na prvý pohľad nerobí žiaden viditeľný
zázrak a posiela ich podľa predpisov Starej zmluvy ku kňazovi, aby sa podrobili

predpísanej očiste podľa zákona (3M 13. a 14. kap.) Sú postavení pred skúšku, či
urobia to, čo im prikázal, napriek tomu, že v danej chvíli nevidia svoje uzdravenie
na svojom tele. Po počúvnutí Ježišovho príkazu sú ešte cestou ku kňazovi očistení
– uzdravení. Lenže čo sa udialo po tomto uzdravení, prekvapilo aj Pána Ježiša.
Len jeden z desiatich uzdravených sa prišiel poďakovať za prejavené dobrodenie.
Takto na jeseň pravidelne vzdávame vďaku nášmu Bohu za prejavené
dobrodenia a dary, ktorými nás Pán požehnal aj v našich záhradách, na poliach.
Sme vďační za každodenný chlieb, hrušky, jablká, či iné dobroty, ktoré môžeme
z milosti Božej klásť každoročne na stôl. A zároveň si vždy nanovo musíme
uvedomiť, že je to len a len Božia milosť, ktorá nám dopriala tieto dobroty na náš
stôl.
Nie sme však aj my občas podobní oným malomocným? Nejdeme k Pánovi,
nekričíme k Nemu len vtedy, keď od Neho niečo potrebujeme? A keď nám splní
našu prosbu, nezabudneme sa Mu poďakovať? Mali by sme sa zamyslieť nad tým,
do ktorej skupiny uzdravených mužov patríme - k tým deviatim alebo k tomu
jednému vďačnému?
Títo desiati muži sa mohli vrátiť do spoločenstva veriacich, taktiež do
spoločenského, rodinného života, opäť sa stali plnohodnotnými občanmi
spoločnosti. Vlastne nedostali od Pána len zdravie, ale celkom „nový život“.
Napriek tomu sa mu neprišli ani len poďakovať.
Desiati boli uzdravení, ale novým človekom sa stal iba jeden z nich, aj to
Samaritán, ktorými Židia opovrhovali. V očiach Pána Ježiša je však cenný práve
tento Samaritán, lebo On pozeral v prvom rade do srdca človeka. A to je ďalšie
upozornenie aj pre nás, aby sa nám nestalo, že práve tí, ktorými my opovrhujeme,
budú pred Bohom uznaní hodnými. Pred Bohom je každý človek cenný, taký aký
je, On nie je prijímačom osôb.
Pán Ježiš v tomto poďakovaní Samaritána nevidí len slušné gesto, ale
omnoho viac – vieru, ktorá zachraňuje nielen od telesných ťažkostí, ale od
všetkých poviazaností, ktoré človek má, kým neprijme Ježišom ponúkanú ruku na
svoje boľavé problémy života. Odpoveď Pána Ježiša – „Tvoja viera ťa
zachránila!“ - je toho dôkazom.
Milí čitateľ, brat, sestra,
Pán Boh hovorí vo svojom slove: „Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto
správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.“ (Ž 50,23)
Nezabúdajme na to ani v týchto jesenných dňoch, keď chodíme zbierať
úrody do svojich záhrad.
Ukončím svoju úvahu slovami apoštola Pavla, ktoré zhŕňajú obsah
prečítaných riadkov. „Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu
Ježišovi!“ (1Tes 5,18).
Pavel Pivka
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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.
Piatok 7.10.2011, 19:00 (Evanjelizácia)
Život v hojnosti Ako utíšiť smed po láske a živote?(J 7, 37-39)
Sobota 8.10.2011, 10:00 (Motivácia kresťanov k evanjelizácii)
Božia misia beží – Pridáme sa? (J 20, 19-32)
Sobota 8.10.2011, 15:00 (Premietanie filmu)
MAGDALÉNA – ZBAVENÁ HANBY (82 min.)
Strhujúci príbeh premieňajúcej lásky.
Sobota 8.10.2011, 19:00 (Evanjelizácia)
Život v otvorenom hrobe – Kto naplní našu túžbu po slobode? (Mk 5, 1-20)
Sobota 8.10.2011, 21:30 (Premietanie filmu)
MAGDALÉNA – ZBAVENÁ HANBY (82 min.)
Strhujúci príbeh premieňajúcej lásky.
Nedeľa 9.10.2011, 10:00 (Motivácia kresťanov k evanjelizácii)
Pretože ide o záchranu človeka, musíme evanjelium odovzdávať mnohými
rozličnými spôsobmi. (G 1, 8-10 a 1K 9, 22)

Naši jubilanti
1.10.
2.10.
2.10.
13.10.
23.10.
25.10.

Roška Samuel
Szabo Imrich
Szépová Eva–Ľudmila
Kráľová Judita
Kráľ Milan
Pavliš Ivan

„Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst
vychádza poznanie a rozumnosť.“
Príslovia 2, 6
„Zver svoje diela Hospodinovi a podaria
sa tvoje zámery.“
Príslovia 16, 3
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