INFORMAČNÉ OKIENKO
6.11.

ne 9:00

Praženicová, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Kopčok

str 18:00

10.11. ne 9:00
18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

17.11. ne 9:00

Benka, Baláž
M. Kráľ

20.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

24.11. ne 9:00

Makovíni, Baláž

27.11. str 18:00

Miloslavov – krst
Biblická hodina – Pivka – (Voľná téma)

Kazateľ služobne
8.-9.11.

Verš pre zbor na rok 2013

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

Žalm 50, 15

Praženica
Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

15:00

Nepredajné

M. Kráľ, Pivka

13.11. str 18:00
18:00
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Si zasadený v dome Božom?
Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho

Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je
priamy, je mojou skalou, neprávosti v ňom niet. (Žalm 94, 14-16)
Boh ťa chce mať zasadeného v Jeho dome. Požehná ťa (a urobí ťa
požehnaním) tam, kde si zakorenený, v hlbokých vzťahoch v konkrétnom
spoločenstve nasledovníkov Krista. Tam budeš kvitnúť, prinášať ovocie...
Tam zostaneš svieži a čerstvý a zvestujúci evanjelium.
Možno si však namiesto „zasadený“ ODSADENÝ, ak si prežil niečo
nepríjemné, zraňujúce či pohoršujúce v cirkvi. „Odsadol“ si si a izoloval si
sa. Odišiel si z hlbších vzťahov a stratil si možnosť zdieľať svoj život
s niekým, kto Krista naozaj nasleduje. Potom je len otázkou času, kedy sa
vzdiališ aj od Boha.
Alebo si OBSADENÝ v dome Božom. Obsadený a zavalený službou,
povinnosťami, zodpovednosťou, aktivitami... Už nemáš čas na hlbšie
vzťahy, v ktorých by vyšli najavo skryté a skutočné veci tvojho srdca.
Zrejme nemáš čas ani na vzťah (čas) s Bohom.

Veľmi často sme USADENÍ v dome Božom. V hlbokých koľajach
rutiny, zastabilizovaní v pevných presvedčeniach, teológii a forme
zbožnosti... V takomto stave „všetko vieš a nikoho nepotrebuješ“. Vyhýbaš
sa hlbším vzťahom, ktoré by ohrozili tvoju pozíciu. Vlastne ani sám Boh
nemá vplyv na tvoj život.
Prípadne si na zhromaždeniach len POSADENÝ? Ako návštevník,
divák, konzument... Popozeráš a popočúvaš, čo je nové. „Len odo mňa nič
nechcite!“ Skôr, ako by k nejakým vzťahom došlo, ujdeš do bezpečia
svojho súkromia. A zrejme aj Bohu dovolíš, aby k tebe prišiel len ako hosť
na návštevu.
Boh ťa však pozýva, aby si bol ZASADENÝ v Jeho dome. Chce ťa
mať doma, v Jeho rodine, pri Jeho stole, medzi Jeho deťmi.
Máš čo i len jedného človeka (ktorý naozaj nasleduje Krista), s ktorým
zdieľaš svoj život (napr. že sa s ním stretneš raz za týždeň)? Máš skupinku
aspoň v režime raz za dva týždne? Si časťou nejakého tímu slúžiacich
v zbore? Čo keby si už konečne dovolil Bohu, aby ťa v Jeho dome zasadil?
Teraz je čas, aby si zapustil hlbšie svoje korene v spoločenstve kresťanov.
Len tak čoskoro zakvitneš a prinesieš ovocie. Zo srdca ti to prajem.
Michal Kevický

Čo je pokánie?

Pokánie sa neobmedzuje na modlenie. Človek môže volať k Bohu bez
toho, aby sa k Nemu obrátil.
Pokánie tiež neznamená odvrátiť sa od niektorého určitého hriechu.
Zrieknutím sa nejakého zlozvyku, napríklad pitia alkoholu, z vlastnej silnej
vôle, nikto nebude zachránený pre večnosť.
Čo je teda pokánie?
Pokánie je hlboko zasahujúca zmena myslenia. Človek pozná, že jeho
minulosť je charakterizovaná zlým životným postojom voči Bohu. Teraz
vidí, že Boh má spravodlivý nárok na jeho život a že Božie meradlá sú
dobré. V tomto svetle je zarmútený kvôli tomu, čo robil, a vyzná to pred
Bohom ako hriešne.
Spolu s tým sa aj skutočne odvráti od svojich svojvoľných ciest
a obráti sa k Bohu. Pokánie a obrátenie patria k sebe.

SENIOR KLUB
Novembrový Senior klub bude dňa 28.11.2013 na Súľovskej ul. od 10:00
do 14:00 hod.
Téma: Advent – príprava na Vianoce.
Na stretnutie je pozvaní každý, kto túži mať spoločné obecenstvo s našim
Pánom.

Kajajte sa (čiňte pokánie) a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy.
Boh teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade robili pokánie.

Naši jubilanti

(Skutky 3,19 a 17, 30)

24.11. Paulen Vojtech

Pokánie nie je nejaký úzkostný pocit. – Nespočetné množstvo ľudí
v bezvýchodiskových situáciách volá k Bohu. A keď trápenie pominie a oni
už nepociťujú úzkosť, žijú rovnako bezbožne ako predtým. Pokánie nie je
to isté, ako výčitky svedomia. – Judáš, Ježišov zradca, mal také silné výčitky
svedomia, že ho dohnali k samovražde. Ale nebolo to pokánie.
Pokánie je nielen presvedčenie o vlastnej hriešnosti. Sú ľudia, ktorí sú
o svojom hriechu takí presvedčení, že sotva môžu spať a jesť. A predsa sa
v pokání neobrátia k Bohu.

„Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje
dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé,
neskúseného robí múdrym.
Hospodinove príkazy sú správne, srdce
napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je
jasný, očiam dáva svetlo.“
Žalm 19, 8-9
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