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Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Benka, Baláž – VP
Biblická hodina – Pivka (Voľná téma)
Praženica, St. Kráľ
Biblická hodina – Dömötör – (Voľná téma)
M.Kráľ, Kerekréty
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Balážová, Baláž
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Dinková, Baláž - VP
Biblická hodina – D.Uhrin (Voľná téma)
M. Kráľ, Sőllős
Biblická hodina – Číčel (Voľná téma)
Praženicová, Číčel
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

Kazateľ služobne
8.7.-21.7.
5.8.-18.8.

Dovolenka
Dovolenka
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Verš pre zbor na rok 2013

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Žalm 50, 15

Odpočinok podľa Božej vôle
Keď poviem názov dvoch nadchádzajúcich mesiacov – júl, august, mnohým
ľuďom sa predstava prežívania týchto mesiacov spája s prázdninami,
dovolenkami, odpočinkom. „Konečne prázdniny, konečne dovolenka!,“ povedali
si zrejme mnohí z nás. Niektorí možno pozerajú na nadchádzajúce dni a týždne aj
trochu s obavami a uvažujú, ako ich zmysluplne využiť. Odpočívať, oddychovať,
je tiež umenie, a nie každý to vie. Preto sú teraz rôzni odborníci, agentúry, ktoré
vám majú pomôcť správne odpočívať. O tom, ako a kde správne odpočívať, sú
najmä teraz pred letom plné stránky novín a časopisov, vychádzajú špecializované
prílohy. Motívom je samozrejme najmä snaha zarobiť na odpočinku ľudí.
Odpočinok je jednou zo základných potrieb človeka. Nie sme schopní
nepretržite pracovať, potrebujeme aj oddychovať, naberať nové sily. Tejto
základnej ľudskej potrebe venuje primeranú pozornosť aj Písmo.
Dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť je, že odpočinok bol Pánom Bohom
„stvorený“ v posledný, siedmy deň Božieho stvoriteľského diela, keď ako čítame:
„V siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, v siedmy deň si odpočinul od všetkého
diela, ktoré vykonal.“ (Gn 2,2). Odpočinok bol teda Bohom ustanovený hneď na
počiatku, pri stvorení. Patrí teda takpovediac do základnej výbavy stvorenstva.
Odpočinok bol ustanovený Bohom ešte pred vznikom Starého zákona, a preto
platí pre každého človeka a nikto sa nemôže vyhovárať, že pre neho to neplatí.
Odpočinok je teda plne legitímny. Nemusíme sa hanbiť a mať výčitky svedomia,
keď odpočívame. Naopak, keď neodpočívame, alebo neodpočívame dostatočne,

vtedy hrešíme. Workoholizmus je podobný hriech ako alkoholizmus, aj keď zatiaľ
nie je rovnako negatívne vnímaný, ľahšie ho ospravedlníme pred sebou aj pred
okolím. Neodpočívanie je porušovanie Bohom daných zákonov. Skôr či neskôr sa
podobne ako pri iných závislostiach prejavia dôsledky, ktoré sa môžu prejaviť
porušením zdravia, ale aj narušením, ničením života rodiny. Koľko detí vyrastá
fakticky bez otcov alebo oboch rodičov kvôli ich závislosti na práci?
Na druhej strane je potrebné povedať, že najmä medzi mladými ľuďmi sa
rozširuje počet tých, ktorí upadajú do druhého extrému. Nič nerobia, len neustále,
alebo viac ako je to normálne, odpočívajú. To už potom nie je odpočinok podľa
Božej vôle, ale lenivosť alebo záhaľka, čo je tiež hriech.
Práca a odpočinok sa nedajú oddeliť, patria nerozlučne k sebe. Najlepšie si
dokážeme vychutnať odpočinok po dobre vykonanej práci, keď vidíme za sebou
dielo, ktoré sme urobili. Aj Pán Boh videl, že vykonal dobré dielo a mohol
spokojne odpočívať. Táto črta Božieho charakteru je aj v nás, ľuďoch, ktorých
stvoril na svoj obraz. Pán Boh si „odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal
konať“. Po odpočinku pokračoval vo svojom diele a neustále pracuje a aj
odpočíva. Po dobrom odpočinku sa zvyčajne opäť tešíme do práce. V živote ľudí
má prebiehať tento neustály kolobeh, striedanie práce a odpočinku. Potrebujeme
aj prácu, aj odpočinok v správnej miere. To je Boží poriadok.
Akceptoval ho aj Pán Ježiš, ktorý učeníkov po splnení pracovnej úlohy, ktorú
im zadal, po návrate z práce v teréne, volá, aby si odpočinuli: „Apoštolovia zišli sa
k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a
odpočiňte si trochu.“ (Mk 6,30-31)
Výzva Pána Ježiša: „Poďte a odpočiňte si trochu,“ ktorú adresoval
učeníkom vo chvíli, keď mali toľko práce, že sa nemali ani kedy najesť, znie v
týchto dňoch aj nám. Poďte a odpočiňte si trochu od každodenného zhonu,
starostí a problémov. Načerpajte nové sily do ďalšej práce. Cez prázdniny a
dovolenky na to máme príležitosť.
Ján Szőllős

Služba a výlet nášho zboru na Chvojnici
V nedeľu 25. augusta sa bude konať výlet nášho zboru spojený so službou
na Chvojnici. Doprava bude zabezpečená autami. Odchod spred modlitebne je
o 8:00 hod.
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A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša
Krista.
Rímskym 5, 1
Kazateľ Božieho slova raz kázal o záchrane len zo samotnej viery, tak ako to
Pavel opisuje v liste Rímskym. Medzi poslucháčmi bol istý muž, ktorý bol pevne
presvedčený, že spasenie môže byť dosiahnuté len skutkami.
Po prednáške šiel za kazateľom, „vyzbrojený“ textom z Jakubovho listu
2, 24: „Vidíte, že zo skutkov býva človek ospravedlnený, a nie zo samej viery.“ Povedal mu:
„Ak je vaše tvrdenie pravdivé, potom Jakub nemá pravdu; ak má pravdu Jakub,
nemáte pravdu vy a Pavel. Alebo musíte uznať, že v Biblii sú rozpory.“
Oslovený najskôr jasne povedal: „V Biblii nemôžu byť rozpory, lebo Duch
Svätý je jej jediným autorom. Nemôže si protirečiť.“ Potom pokračoval a vec
mužovi vysvetľoval: „Ak Pavel hovorí, že záchrana prichádza len z viery, hovorí
z pohľadu Boha, sme zachránení v ten okamih, keď uveríme. Viera je pritom akt
dôvery, nie čisto rozumový súhlas s niekoľkými poučkami.
Ak Jakub zastáva tvrdenie, že záchrana prichádza aj skrze skutky, hovorí
z pohľadu ľudí. Vy nemôžete ani čítať myšlienky, ani vidieť do srdca. Potrebujete
niečo viditeľné, uchopiteľné, aby ste posúdili, či niekto je alebo nie je zachránený.
Pre ľudí sme zachránení, keď pri nás vidia dobré skutky ako ovocie vykúpenia.“
Dobrá sejba 2013

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

Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je
osvedčená. On je štítom každému kto sa
k nemu utieka.
2.Samuelova 22, 31
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