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Jeseň života
Ani sám neviem, kde a ako začať,
asi prednosť by predsa len mladosť mala mať
Mladosť ako jar, kde všetko predúdza sa,
a leto nádherné, kde všetko samá krása.
Ale príde jeseň, keď padajú listy,
a život zo dňa na deň je hmlistý, neistý,
začínajú vrásky, šediny na hlave,
a príde hodina, keď život končí v hrobe.
Až takto to zariadil náš Stvoriteľ slávny,
ale smrť či koniec je iba dočasný.
Lebo sľub ten Boží je - raz večne žiť,
a priam v nebi, tam Boha velebiť.
Tak hrob ty studený, tu život nekončíš,
lebo zaznie trúba s Syna uvidíš...
každý ty verný, ale až do konce,
to jediná moja a tvoja je šanca.
Len hore zdvihni hlavu, brat môj a sestra,
aj keď tŕnie, bodľač, a úzka to cesta,
ale ver, koruna len víťazov čaká,
lebo pravda Božia je vždy iba taká.
Michal Čierny 15.11.2003
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Naši milí jubilanti, chceme Vám blahopriať pri príležitosti Vášho životného jubilea.
Nech Vám aj v dňoch budúcich náš Pán pridáva zdravia, síl, múdrosti a lásky.

Raduj sa v Hospodinovi a dá Ti, po čom túži Tvoje srdce.
Zver svoju cestu Hospodinovi,
dôveruj mu a On sa o všetko postará.
Žalm 37,4-5

V týchto dňoch ideme mnohí na
cintoríny, kde máme pochovaných
svojich blízkych. Spomíname na nich, na
rôzne životné situácie, ktoré sme s nimi
prežili, kým boli medzi nami. Na tom nie
je nič zlého.
Veriaci človek chápe smrť nie ako
koniec, ale ako predel na ktorom sa končí
jedno štádium života a súčasne sa začína
nové kvalitatívne úplne odlišné štádium
života. Večnosť do ktorej naši blízky
vstúpili cez smrť je ich novou
budúcnosťou. Práve vierou, že smrťou
všetko nekončí, ale začína život
v kvalitatívne inej dimenzii, v prítomnosti
Božej sa odlišujeme od ľudí, ktorí neveria
v život vo večnosti v Božej prítomnosti
(1Tes 4,13-14). V cirkevnom zbore
v Korinte sa našli ľudia, ktorí popierali
zmŕtvychvstanie. Apoštol Pavel vedel
tolerovať
odlišné
názory
v nepodstatných otázkach, ale nepoznal
toleranciu keď išlo o zásadné otázky
viery. Viera vo vzkriesenie a nový život
vo večnosti patrila medzi najpodstatnejšie
tézy Pavlovej teológie aj jeho osobnej
viery. Apoštol Pavel uvažuje o tom čo by

znamenalo a aké dôsledky by to malo pre
náš večný život keby nejestvovalo
vzkriesenie, tak ako to hovorili niektorí
v Korintskom zbore.
Keby nebolo vzkriesenia to by
znamenalo, že ani Pán Ježiš Kristus nebol
vzkriesený.
Keby
Kristus
nebol
vzkriesený, znamenalo by to, že jeho
smrť nebola vykupiteľská smrť, ale
obyčajná smrť, ktorá by pre vykúpenie
človeka nemala nijaký význam. Aký
význam by mala pre nás potom osoba
Pána Ježiša Krista? Pavel odpovedá
veľmi realisticky: „Ak iba v tomto
živote máme nádej v Krista, sme
najbiednejší zo všetkých ľudí.“
Keby neexistovalo vzkriesenie, bol by pre
nás tento život definitívnou formou
života po ktorom už nič iné nenasleduje.
Bol by to náš definitívny koniec.
Človek sa neraz vzopne k veľkým
hrdinským činom. V živote apoštola
Pavla bolo mnoho zápasov a bojov,
ktoré musel znášať pre svoju vieru
v Krista. V niektorých listoch nám dáva
nahliadnuť aj do tejto oblasti svojho
života. Ale ak nieto vzkriesenia,
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aký zmysel má prinášať obete a trpieť
pre svoju vieru v Krista?
Trpieť
a prinášať obete pre svoju vieru má
zmysel len vtedy, ak máme pred očami
večný cieľ v prítomnosti vzkrieseného
Pána Ježiša Krista, ktorý premohol smrť
raz a navždy. Bez viery vo vzkriesenie
duchovná úroveň ľudského života
nebezpečne klesá až odumiera. Apoštol
Pavel veľmi jasne a nekompromisne
opisuje, aké hrozné dôsledky by to malo
pre náš život, keby sme nemohli počítať
so vzkriesení a večným životom. Chcel
veľmi jasne vysvetliť kresťanom
v Korinte, ale zároveň upozorňuje aj nás
aká je to nebezpečná myšlienka a učenie,
ktoré sa vkradlo medzi kresťanov
v Korinte keď spochybňovali vzkriesenie
Krista. Ako je to s nami, my veríme vo
vzkriesenie? Možno nespochybňujeme
vzkriesenie Krista, ale sme si istý vo svoje
vzkriesenie? Tieto obe otázky totiž
súvisia neoddeliteľne spolu. Vzkriesenie
Krista podmieňuje aj naše vzkriesenie.
Stanovisko apoštola Pavla je
v otázke vzkriesenia Krista aj svojho
jasné a neotrasiteľné, keď vyznáva:

3

„Avšak Kristus bol vzkriesený ako
prvotina tých, čo zomreli!“
Pozrime sa na niektoré dôsledky
Kristovho vzkriesenia pre nás.
- Pretože Kristus vstal z mŕtvych aj my
môžeme s istotou očakávať vzkriesenie
naše aj tých, ktorí nás už predišli do
večnosti vo viere v Ježiša Krista.
- Pretože Kristus vstal z mŕtvych očakáva
nás v prítomnosti svojho a nášho
nebeského Otca.
- Pretože Kristus vstal z mŕtvych otvoril
aj nám cestu do večného života, radujme
sa z toho a zároveň žime svoj
každodenný život v tomto vedomý,
zodpovedne pred Bohom i ľuďmi, aby
sme sa pred Ním raz nemuseli hanbiť.
Smrť Pána Ježiša na Golgote a Jeho
slávne vzkriesenie na tretí deň sa nedajú
od seba oddeliť, ale patria spolu a spolu
tvoria dielo spásy pre záchranu hriešneho
človeka. Vďaka Bohu za to, že slávne
vzkriesil svojho Syna, ako prvého zo
všetkých vzkriesených. Držme sa pevne
vyznania apoštola Pavla: „Kristus bol
vzkriesený ako prvotina tých, čo
zomreli!“
Amen.
Pavel Pivka

„Pravé posolstvo Vianoc: Obraz alebo rám“
kresťanský vianočný výchovno-vzdelávací program pre deti
Program pripravila Detská misia.
Program je určený žiakom prvého stupňa ZŠ. Trvá približne 45 minút
a je spracovaný tak, aby deťom pútavou formou podal základné informácie
o význame Vianoc, ktoré vychádzajú z historicko-biblických podkladov.
Deti sa nielen veľa dozvedia, ale môžu si aj zasúťažiť vo vedomostnom kvíze,
zaspievajú si vianočné piesne, vypočujú si vianočný biblický príbeh.
Pozývame vás všetkých k trom krokom:
 voláme k modlitebnému zápasu nás a nášho zboru
- modlime sa za deti v obci a za túto udalosť
 voláme k vašej aktivite - povedzte o programe
- pozvite deti z rodiny a deti susedov z vášho okolia
 pozývame vás prakticky pomôcť pri príprave, dajte nám vedieť
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Nedeľné bohoslužby
Dátum

Modlitby 9:45

Vedenie bohoslužieb
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Biblická hodina-Streda
Dátum

Kázeň

17:00

19:00

Miroslav Tóth

xxxxx

7.11.

Miroslav Tóth

xxxxx

14.11.

Milan Krajčí

xxxxx

21.11.

Miroslav Tóth

xxxxx

28.11.

Miroslav Tóth

Večera Pánova
4.11.

Samuel Lomjanski

11.11.

Samuel Lomjanski

Vladimír Malý
Filip Čurilla

18.11.

Filip Čurilla

Miroslav Tóth
Miroslav Malý

25.11.
Miroslav Malý
Miroslav Tóth
1.adv.
Večera Pánova
2.12.
Miroslav Tóth
Robert Pokorný
2.adv.
9.12.
Robert Pokorný
Peter Buzáš
Milan Bahna
3.adv.
16.12.
Milan Bahna
Miroslav Tóth
Daniel Matušek najml.
4.adv.
23.12. Daniel Matušek najml.
Miroslav Tóth
1. sviatok vianočný
25.12.
Miroslav Tóth
2. sviatok vianočný
26.12.
xxxxx
Robert Pokorný

30.12.
31.12.
1.1.
6.1.

xxxxx

5.12. Benjamín Krajčí

xxxxx

12.12.

Miroslav Tóth

xxxxx

19.12.

Miroslav Tóth

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx
17:00
Záver roka

xxxxx
Večera Pánova

Miroslav Tóth

xxxxx

2.1.

xxxxx

Miroslav Tóth

xxxxx

9.1.

xxxxx

- Nedeľná besiedka - nedeľa 9:45-11:15 (okrem prvej nedele v mesiaci)
- Modlitebné stretnutie - streda po Biblickej hodine
23.-25.11. - Víkend pre pracovníkov s mládežou BJB
19.12. - streda o 17:30 v Kultúrnom dome v časti Alžbetin Dvor
Kresťanský vianočný výchovno-vzdelávací program pre deti
„Pravé posolstvo Vianoc: Obraz alebo rám“. Pripravila Detská misia.
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