INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.11.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

6.11.

ne

9:00

Csanda, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Dömötör

9.11.

str 18:00

13.11. ne

Biblická hodina – Kriška - (Voľná téma)

9:00

Benka, Číčel

18:00

Pribula

16.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

20.11. ne

9:00

Balážová, Baláž

18:00

Číčel

23.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

27.11. ne

M. Kráľ, Pribula

9:00

30.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)

Kazateľ služobne
8.11.

10:00

12.-13.11.
29.11.

Redakčná rada Rozsievača, Bratislava
KDZ + Vzdelávacia konferencia, Račkova dolina

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno
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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

Preukazovanie Božej slávy
„Nech hovoria o tvojom slávnom kraľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa
ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch, a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva“
Ž 145, 11–12
Dokážeme odmerať, či sme vo svojej službe Bohu efektívni? Mali by
sme vôbec nad tým uvažovať? Raná cirkev obrátila svet prvého storočia
hore nohami. Čím to bolo, že sa im tak darilo? Teológiou? Výbornými
kazateľmi? Nejakým konkrétnym človekom, ktorý všetko zmenil?
Písmo na túto otázku odpovedá jednoznačne. Odpoveď sa nachádza
v Božom srdci a ona je dosť jednoduchá. Boh túži po tom, aby sa Jeho
povaha a moc odrážali, preukazovali v každom Božom dieťati. Ak sa to
deje, svet sa automaticky mení a práve vďaka tým, ktorí Jeho slávu
skutočne odrážajú po celom svete. Patríme a slúžime žiarlivému Bohu. On
je Bohom, ktorý sa o svoju slávu nebude s nikým deliť. Všetky situácie,
ktoré tvorí, tvorí tak, aby v nich preukázal svoju moc a robí to odvtedy, čo
stvoril človeka. Túži po tom, aby prostredníctvom mňa a teba mohol
preukazovať svoju slávu, aby všetci ľudia poznali „Jeho mocné skutky
a slávu Jeho panstva“. Apoštol Pavel veľmi dobre rozumel tomuto
princípu: „Moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti,
ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale
na Božej moci.“ 1Kor 2, 4–5 Ak vo svojom živote my sami nevidíme odraz

Božej slávy, musíme sa zastaviť a pýtať, prečo to tak je. Náš Boh sľúbil, že
ak budeme kráčať v poslušnosti, svet Ho v nás uvidí.
Všetko naše zaneprázdnenie, celá hektická situácia súčasnosti, všetky
nedorozumenia medzi ľuďmi, všetok nepokoj sveta, to všetko má svoje
korene v ľudskej neposlušnosti voči Bohu a v trestuhodnom nevyužívaní
Božej moci na to, aby sme odrážali Božiu slávu a moc! Po letných ľudských
snahách o nájdenie odpočinku prišla jeseň, ktorej sa možno aj podvedome
bojíme, pretože býva možno najhektickejším obdobím roka (veď už vlastne
zanedlho budú Vianoce). Vieme sa aj počas nej zastaviť? Vieme aj počas
nej (hoci iba nakrátko) porozmýšľať, do akej miery odrážame Božiu slávu?
Hľadajme Božiu moc v prvom rade sami pre seba, ale aj pre celý svet. Pre
ten svet, ktorý je v mojom okolí – v mojej rodine, v mojich susedoch,
v mojich spolupracovníkoch.
Pavel Kopčok

Pominuteľný, a predsa večný!
„Hlas hovorí: Volaj! Ja však hovorím: Čo mám volať? Všetko čo má telo, je ako
tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Tráva uschne, kvet zvädne, ak ho ovanie
dych Hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo
nášho Boha zostáva naveky.“ Iz 40, 6–8
Boh mocným hlasom nariaďuje: „Volaj!“ Prorok sa pýta: „Čo mám
volať?“ Vtedy mu Boh ohlasuje, že človek je len bezcennosť: „Každé telo, je
ako tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet.“ Čo iné ako tráva by mohlo
lepšie opísať pominuteľný charakter človeka? Táto tráva, ktorá môže počas
hodiny pod slnečnými lúčmi zvädnúť, alebo môže byť odrazu pokosená!
Všetci ľudia bez výnimky – „každé telo“ – sa vyznačuje krajnou krehkosťou.
„Všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet.“ Nech už je kvet akokoľvek krásny,
môže skoro zvädnúť a rýchlo sa pominie. Rovnako aj človek sa pominie
s celou svojou pýchou a svojím leskom. „Tráva uschne, kvet zvädne.“ Ako
vietor prinášajúci sucho berie rastlinám život, tak stačí, aby nejaká skúška
zasiahla človeka, a jeho život sa môže zmeniť. Boh dáva život svojím
„dychom“ (alebo „svojím Duchom“ ; 1M 2, 7), ale tiež vykonáva súd.
Skutočne, ľudia sú ako tráva. Každý človek je krehký, ale aj my ako
celok. Toto pokorujúce zistenie sa vzťahuje na celé ľudstvo. Napriek tomu
je utešované slovami: „Ale slovo nášho Boha zostáva naveky.“ Pred Bohom nie
sme nič a môže nás len postihnúť jeho spravodlivý súd. Ale Jeho Slovo
zostáva na veky, a to nám ukazuje cestu pokánia a cestu života. Je to cesta
viery, ktorá vedie od pominuteľnosti k večnosti!
Dobrá sejba 2011

SENIOR KLUB
Novembrový Senior klub bude dňa 24.11.2011 (posledný štvrtok) na
Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma: Vianočná.
Obed: Vianočná kapustnica.
Slávnosť Vďakyvzdania 2.10.2011
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V mesiaci december senior klub nebude.
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