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XII. Ročník 3/2019

OZNAMY

Služby Božie:
každú nedeľu, Budimír 9,00
každú druhú nedeľu, Beniakovce, Rozhanovce 7,45 a Chrastné 11,00

Vydáva evanjelický  a. v. cirkevný zbor v Budimíri. Neprešlo jazykovou úpravou.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu článkov.
Redakčná rada: Marek Antolík, Božena Fazekášová, Mirka Maková, Michala
Petrová, Martina Vahalcová, 
e-mailová adresa: casopis.pokoj@gmail.com

Stretnutie mládeže:
Budimír, nedeľa 17,30
Beniakovce, piatok 20,00

Misijné popoludnie:
každú 1. nedeľu v mesiaci o 15,00 striedavo: Budimír,
Beniakovce, Rozhanovce

Detská besiedka:
Budimír počas služieb Božích
(počas prázdnin nebude)

Stretnutie dorastu:
Budimír, piatok 17,00

PRAVDA

Hľadaj pravdu, či ju hľadáš?
Milšia je lož, pravdu prehliadaš.

Počúvaj pravdu, či ju počúvaš?
Milší je klam, pravdu odsúvaš.

Uč sa pravde, jej sa učíš?
Učíš sa blud, s ňou sa lúčiš.

Miluj pravdu, ju miluješ?
Milšiemu zlu dôveruješ.

Hovor pravdu, či ju vravíš?
A zlý jazyk nenapravíš.

Drž sa pravdy, jej sa držíš?
A útoky  tie vydržíš?

Bráň si pravdu, si ju brániš?
Bo ju ešte viacej raníš?

Základ daný, všetko isté.
Stvor nám Bože srdce čisté.

Dušan Miko

Stretnutie rodín:
každú 3. nedeľu v mesiaci o 15,30 v Budimíri

Stretnutie seniorov:
20. 10. 2019 v Budimíri
Žatva duchovnej piesne:
27. 10. 2019 o 14,00 v Budimíri
Reformačný modlitebný týždeň:
28. – 31. 10. 2019 o 18,00, miesta budú upresnené
Stretnutie dozorcov, kurátorov, presbyterov KOS:
10. 11. 2019 o 14,30 v Obišovciach
Seniorátne mládežnícke služby Božie:
17. 11. 2019 o 14,30, Košice – Terasa
Mini konferencia žien:
13. – 14. 12. 2019, Herľany
Služby Božie pri príležitosti 150. výročia osamostatnenia sa CZ
15. 12. 2019 v Budimíri



Prajem Vám požehnaný čas pri čítaní tohto
časopisu, veľmi nás potešilo, že sa niektorí
z Vás túžili podeliť o svoj čas s Pánom Bohom,
dali to na papier a aj poslali k nám.

To je aj úlohou zborového časopisu,
uverejňovať svedectvá a slová, ktoré nemáme
odvahu povedať pred celým zhromaždením, ale
chceme nimi povzbudiť bratov a sestry vo viere.
Keď ľudia uvidia Božiu moc a vieru, s akou
prechádzaš rovnakými ťažkosťami ako oni,
v úžase sa utvrdia „určite musí byť Boh“.
Brodíme sa rovnakými problémami, ale čo
jedného potápa, druhého posilňuje a dáva
vnútornú silu, ktorá ho povzbudzuje ísť ďalej.
Pavol to napísal v 2. Korintským 1,3-5 takto:
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša
Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého
potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom
súžení, aby sme potešením, ktorým nás
potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú
v akomkoľvek súžení.  Veď ako sa množia naše
utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše
potešenie skrze Krista.  Pavol nikdy neskrýval
skutočnosť, že v živote kresťana prídu skúšky
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TÉMA ČÍSLA:
MÁRIA

Dorastový výlet

Tento rok strávili dorastenci výlet na Muránskej Zdychave v prvej polovici Júla. Hlavnou
témou bolo "Ako sa stať ozajstným mudrcom," a zhovárali sme sa tam, ako nepremárniť
náš krátky život v hlúposti, ale ako ho prežiť na Božiu slávu a našu najväčšiu radosť
v Ňom v múdrosti, ktorá sa dá nájsť nie v našom vnútri ani v knihách človeka, ale v knihe
Boha. Na  týchto hlavných témach sme sa stretávali ráno po raňajkách, a potom sme mali
menšie skupinky, kde sme sa mohli zhovárať o nás, o Bohu, o živote, o múdrosti,
o hlúposti, o radosti, aj o ťažkosti. Po týchto skupinkách nasledovali hry a honba za
bájnym pokladom. Po obede sme mali opäť skupinky a hry v nádhernom okolí národného
parku Muránska Planina. Večernými témami sme sa zamýšľali nad biblickými postavami
ako sú: Józue, Mária matka Ježišova,
Jonáš, Samuel, a Jozef. Na výlete sme
prežili nádherné chvíle pod Božou milosťou,
snažili sme sa držať Jeho, a On krásne
držal nás.

 
Všetci dorastenci vo veku 10 až 16 rokov

sú srdečne pozvaní na naše dorastové
stretnutia každý piatok o 17:00. :)

2 Úvod
3 Slovo sestry farárky
4 Od Vás pre Vás
4 Udialo sa
5 Spoznáte sa???
6 Udialo sa
8 Recenzia
9 Obláčik pre deti
10 Zamyslenie
11 Stránka pre dorast

„Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú mať bázeň a
budú dúfať v Hospodina.“     (Žalm 40, 4)

ako aj píše: Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo
v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad
životom. (2. Korintským 1,8).  Pripomína nám že budeme prechádzať cez skúšky, ale Pán
Boh nás bude utešovať a napomínať. A potešenie, ktoré takto prijmeme, môžeme posúvať
ďalej tým, ktorí sú smutní a zmetení v tomto rýchle sa meniacom svete plnom  diablových
nástrah. 

Viem, že mnohí potrebujú počuť, čítať či vidieť svedectvá, ako aj iní padli možno až na
dno, ale napriek tomu povstali. Ako aj iní prešli
rozchodom, či úmrtím blízkeho, ale žijú ďalej. Ako aj iní
zhrešili, ale vyznali to a majú istotu spasenia. Sú to
veľakrát ťažké veci a mnohí nevidia cestu a nádej,
pretože diabol sa to snaží ukradnúť a zmazať. A tak
buďme citliví na hlas Ducha Svätého a majme ochotné
srdcia podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.
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Zápas o slobodu

„Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do
jarma otroctva!“ Galatským 5,1

Milí čitatelia zborového časopisu Pokoj, bratia
a sestry!

V nadchádzajúcich týždňoch i mesiacoch nás
čaká niekoľko významných udalostí, ktoré budeme
i na pôde našej cirkvi reflektovať. Veď dejiny ECAV
na Slovensku sú plné nielen udalostí, ale aj

jednotlivých ľudí, ktorí za týmito udalosťami stáli konkrétnymi myšlienkami a neskôr
už i slovami a skutkami. Nebolo by ťažké napísať takýto zoznam. Chcem si však
krátko všimnúť tie dve, ktoré budú zrejme najviac rezonovať v tomto jesennom
období – Pamiatka reformácie (1517) a 30. výročie Nežnej revolúcie (1989). Takmer
500 ročný časový rozdiel, a predsa mnoho spoločného. Rýchlemu šíreniu
reformačných myšlienok a dôrazov pomohla okrem iného najmä kníhtlač s meniacimi
písmenkami za vynájdením ktorej stojí Johannes Gutenberg. Svoju kníhtlač
odštartoval tlačením Biblií. A tak sa reformácia stáva akýmsi čitateľským hnutím.
Texty vznikali masovo a rýchlo. Medzi ľudí sa rýchlejšie dostávali rôzne spisy, ale čo
je dôležitejšie, ľudia mali lepšiu dostupnosť k Písmu svätému – Biblii. Týmto
rozširovaním Biblie reformátori prispeli k demokratizovaniu toho, čo bolo doposiaľ
vyhradené len pre elitu. Takýmto spôsobom – šírením Biblie v materinskom
jazyku medzi ľudí – oslobodili ľudí od akýchsi poručníkov a stali sa svojprávnymi,
oslobodenými od cudzích nariadení a nánosov na Božom slove, ktoré si doposiaľ
prispôsobovali podľa seba. Paralelu môžeme pokojne vidieť aj z pohľadu Nežnej
revolúcie, ktorá rovnako priniesla slobodu – i slobodu informácií – prijímaných
a odosielaných cez rôzne média a tiež oslobodia ľudí od života v nevedomosti,
klame a otroctve . Pokojne by sme teda mohli povedať, že obidve jubileá spája
sloboda. Reformácia však ide ďalej, pretože pojem sloboda napĺňa iným obsahom,
na aký sme zvyknutí. Niežeby Martin Luther začal prvý boj slobody, on len pokračoval
v započatom boji učeníkov, apoštolov či pripravovateľov reformácie. Sloboda o ktorej
aj apoštol Pavel hovorí je, že sme slobodní od jarma zákona, pretože Kristus naplnil
zákon. Nepotrebujeme pridávať žiadne vlastné skutky a takýmto spôsobom mať
svoje spasenie akoby pod kontrolou. Nič nie je potrebné pridať – ani pre istotu. On
stačí na záchranu nášho života. Nemusíme byť na ničom a nikom závislí, sme
slobodní v Kristovi. Rozhodujúca je viera, ktorá sa uplatňuje láskou, pretože Kristova
sloboda otvára pre druhých oči, srdce i myseľ. 

Napriek slobode, ktorú nám Kristus vydobyl, sa však ani dnes sa nevzdávajme
boja za slobodu. Bojujme proti hriechu, premáhajme ľahostajnosť a zvestujme čisté
slovo Božie – evanjelium, ktoré jediné má moc spasiť naše duše a ktoré nás
oslobodzuje od otroctva hriechu a vedie k službe Bohu a blížnym! 

Anna Debnárová, zborová farárka v Budimíri

Deti Hagar vs. deti Sáry
...,nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za semä. (Rím. 9:8)

Predstavte si starozákonného Abraháma ako pastiera zboru. Pán vraví:
„Požehnám ťa a preveľmi rozmnožím a tvoje potomstvo bude ako piesku na zemi.“
Ale cirkev je neplodná a nemá žiadne deti. Ľudia v cirkevnom zbore nepribúdajú.

Čo urobí Abrahám? Začne spochybňovať nadprirodzený zásah Boha. Starne.
Jeho žena Sára je stále neplodná. Tak sa Abrahám rozhodne priviesť Božieho
zasľúbeného syna bez nadprirodzeného zásahu. Má sex s Hagar, so slúžkou
svojej ženy (Gen. 16:4). Avšak, na jeho údiv, výsledok nie je „dieťa zasľúbenia“, ale
„dieťa tela“ – Izmael.

Hospodin omračuje Abraháma vraviac – „Dám ti syna od Sáry“ (Gen.17:16).
A tak Abrahám kričí a volá na Pána: „Ó, keby len Izmael žil pred tebou!“ (Gen.
17:18). Abrahám chce, aby jeho vlastné prirodzené telesné dielo bolo naplnením

Božieho prísľubu. Ale Hospodin vraví: „Nie, ale tvoja vlastná žena, Sára, ti
porodí syna.“ (Gen. 17:19)

Ale Sáre je práve 90 rokov. Bola neplodnou celý jej život a už prešla
menopauzou (Gen. 18:11). Abrahám má 100 rokov. Jediná nádej na dieťa
prísľubu je dych-berúci, nadprirodzený zásah Boha.

To je to, čo znamená – „dieťa prísľubu / zasľúbenia“– byť narodený „nie
z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha splodení“ (Jn. 1:13). Jediné
deti, ktoré sú skutočné deti Božie na tomto svete sú deti získané
nadprirodzeným zásahom Božím, sú to jediné deti zasľúbenia. V Gal. 4:28
Pavel vraví: „Ale my [kresťania], bratia, sme jako Izák, deťmi zasľúbenia.”

Kresťania, deti zasľúbenia, sú „deti splodené z Ducha [Božieho]”, nie z tela (Gal.
4:29).

Predstavte si Abraháma ako pastiera zboru, vedúceho, farára, pastora. Jeho
cirkevný zbor nerastie tak, ako by si predstavoval, že by mal rásť. Je unavený
z čakania na nadprirodzený zásah zhora. A tak sa obráti na „Hagar“ čistých
ľudských výmyslov a praktík, a stratégií ako získať nových členov zboru bez
nadprirodzenej práce Hospodina a Ducha Božieho.

Avšak, nebude to cirkevný zbor plný Izákov, ale zbor plný Izmaelov, bude to
zbor telesných detí, nie detí zasľúbenia. Pán Boh nás chráň pred takýmto fatálnym
a hrôzostrašným „úspechom”. Pracujme z celých síl. Ale vždy sa dívajme
a prosme Pána o Jeho nadprirodzenú prácu v našej práci a pri našej práci. „Kôň je
pripravený na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina“ (Prísl. 21:31).

Skutočné obrátenie a znovuzrodenie nie je len vecou intelektu či rozhodnutia
človeka. Skutočné znovuzrodenie je, keď príde Boh a sníme klapky z očí, dotkne
sa človeka a vzkriesi ho z mŕtvych, zavolá človeka neodolateľnou prenádhernou
milosťou a človek odpovedá vrúcnou pravou autentickou láskou k Záchrancovi.

 (o.k.)



4444

O
D
 V
Á
S 
PR
E 
V
Á
S.
..

U
D
IA
LO
 S
A
...

9999

O
BLÁ

Č
IK PR

E D
ETI...

OOOObbbbllllááááččččiiiikkkk    pppprrrreeee    ddddeeeettttiiii

Milí kamaráti, školský rok sa už začal a my sme radi, že sa tu
znovu vidíme s kopou nových zážitkov.

Mária bola mamka Pána Ježiša. Pán Boh mal s jej životom jasný plán, ktorý
jej oznámil a Mária Mu uverila. Pán Boh má plán aj s Tvojím životom. Budeš Mu
veriť, že ho naplní?
Úloha: Vieš niečo o Márii? Svoje vedomosti si vyskúšaj v nasledujúcom mini
testíku! Pomôžu ti nápovedy v Biblii. (Najskôr je názov knihy v Biblii, potom číslo
kapitoly a posledné sú čísla veršov )

1.Kto oznámil Márii, že bude matka Pána Ježiša? (Ev. podľa Lukáša 1, 30-31)
a)susedka
b)kamarátka
c)anjel

2. Kto je otcom Pána Ježiša? (Ev. podľa Lukáša 1, 35)
a)Pán Boh
b)Jozef
c)Heródes

3. Kde porodila Pána Ježiša? (Ev. podľa Lukáša 2, 4)
a)V Betleheme a položila ho do jaslí.
b)V nemocnici v Jeruzaleme.
c)Doma v Nazarete.

4. Ako Mária reagovala, keď sa jej Pán Ježiš stratil v meste Jeruzalem?
(Ev. podľa Lukáša 2, 48)
a)Bolo jej to jedno.
b)Vôbec sa nebála, ale verila, že sa Ježišovi nič nestalo.
c)Veľmi bola vystrašená a hľadala Ježiša po celom meste.

5.  Čo robila Mária, keď Pána Ježiša ukrižovali? (Ev. podľa Jána 19, 25)
a)Plakala doma na posteli.
b)Stála pri kríži a plakala.
c)Stála zďaleka a nechcela sa na to pozerať.

Riešenia: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b

Svedectvo
Už to je pár rokov, čo som uverila v Pána Ježiša. Bola som ešte tínedžer, keď som si

naplno uvedomila svoju hriešnosť a veľkú potrebu, túžbu po Božom odpustení.
S odstupom času na to pozerám ako na "veľkú lásku" alebo až takú detskú oddanosť. No
v poslednom čase vnímam, že môj vzťah k Bohu ochladol. Už neprežívam radosť z Božej
prítomnosti tak intenzívne. A to je veľmi zle. List Pána Ježiša do zboru efezských
v Zjavení Jána je v tomto veľkým napomenutím: "Mám však proti tebe, že si opustil svoju
prvú lásku. Spamätaj sa odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!"

Pán Boh mi ukázal moju chybu, ale neostáva to pri výčitke, On mi ponúkol aj riešenie.
Mám si spomenúť na to, čomu a komu som uverila, oľutovať svoj terajší život a úplne
priľnúť k Nemu. Nechcem, aby to boli len prázdne slová a moje srdce neprejde úplnou
zmenou. Modlím sa, aby mi Pán Boh ukázal moje zlozvyky, spôsoby nehodné Jeho
dieťaťa. A ukazuje mi vážne veci ako napr. nerozvážnosť, čo následne skončí pádom. Veď
pýcha v mojom srdci bola silnejšia ako túžba po spravodlivosti. A tak Ho opäť pomaly
spoznávam a učím sa ako sa do Pána Boha zamilovať :) 

Jubileum
„Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky.“
Žalm 86, 12

Uvedenými slovami z Božieho slova sme spoločne s bratom kurátorom
z Rozhanoviec, J. Beňom, pozdravili našu spolusestru Annu Šagátovú, ktorá sa z milosti
Božej 17. septembra 2019 dožila vzácneho životného jubilea – 100. narodenín. 

Rodáčka z Východnej, ktorá kvôli manželovmu povolaniu horára, svoj život prežila na
mnohých miestach Slovenska, ju v jeseni jej života priviedol k jej dcére do Rozhanoviec,
ktorá sa o ňu s láskou stará nielen na tele, ale i na duchu. Pokiaľ to našej spolusestre
zdravie dovolilo, privádzala ju jej dcéra Oľga do chrámu Božieho či už v Budimíre, alebo
do Rozhanoviec. 

Anna Šagátová svoj život prežila i v neľahkých spoločenských podmienkach. Pri
spoločnom stretnutí živo spomínala na vojnové udalosti – skrývanie Partizánov, návštevy
Nemcov v horárni atď. Vynárali sa jej však i radostné chvíle z detstva, ale viackrát
s vďačnosťou pred Pánom Bohom spomínala na manžela, ktorého jej Pán Boh pred 50
rokmi povolal na večnosť. 

V tomto požehnanom veku, keď už síce slabšie vidí a počuje, stále je stretnutie s ňou
veľkým požehnaním a plné pokory a vďaky pred Pánom Bohom. Veď namiesto toho, aby
gratulácie prijímala, každého gratulanta obdarila prianím – najmä prianím Božieho
požehnania a zdravia. 

Návštevou, pri jej vzácnom jubileu, ju poctili aj členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, generála Viesta z Revúcej, ktorí jej na
čele s predsedom JUDr. Jánom Kochanom udelili najvyššie vyznamenanie a spomínali na
predchádzajúce roky a stretnutia. 

Oslava takéhoto vzácneho jubilea bola výnimočná a vzácna. Veď Pán Boh ju obdaril
dlhovekosťou a my jej aj celej jej rodine prajeme Božie požehnanie do ďalších rokov
života. -ad-
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Mária v nás
   Výber Márie ako ďalšej osobnosti
Biblie do nového čísla POKOJa  ma,
priznám sa, v prvom momente trošku
zaskočil. Ako sa môžeme prirovnávať
k niekomu, kto v dejinách spásy
zaujíma také dôležité miesto, také
výnimočné postavenie?! Veď o Márii,
teda o tej, ktorá počne a porodí Syna
a dajú Mu meno Emanuel, hovoril

prorok Izaiáš už  pred vyše 700 rokmi, než sa toto všetko  naplnilo.

   Z Písma veľmi dobre vieme, že pre hriech prvých ľudí sme boli všetci odsúdení
na večné zahynutie. Pán Boh sa vo svojej veľkej láske sklonil k svojmu ľudu
a poslal nám všetkým Svojho milovaného Syna, aby svojou obeťou na kríži
zmazal naše viny. Kresťanské Vianoce sú obdobím, kedy si Boží plán, ktorý mal
s Máriou a s tým, že z nej sa narodí Spasiteľ sveta, pripomínajú veriaci (aj
neveriaci) na celom svete. Pre  nás je Mária úžasným  príkladom živej viery,
pokory a poslušnosti voči Pánu Bohu. Keď nastala plnosť času, ako to hovorí
Biblia, zjavil sa jej  anjel  a povedal jej, čo od nej žiada Boh a Mária mu
odpovedala: „Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!“ (Lk 1, 38)
Bola už zasnúbená s Jozefom, ktorý ju chcel tajne prepustiť, čo v tej dobe bolo
pre ženu veľkým ponížením a hanbou. Boží anjel povedal však aj Jozefovi , aby
sa nebál prijať Máriu za manželku, lebo to čo sa v nej počalo  je z Ducha
Svätého, narodí sa jej syn, ktorého pomenujú Ježiš, ktorý vyslobodí svoj ľud
z hriechov. 

   V Biblii sa Mária spomína ešte na viacerých miestach, no nikde nie napísané,
aby sme Máriu uctievali alebo sa k nej modlili. To, čo nám Písmo prikazuje je,
aby sme vierou prijímali Božiu spásu pre seba i celý svet, ktorú nám „zabezpečil“
Ten z Márie narodený Mesiáš. Mária prijala Božiu vôľu vo svojom živote a splnila
úlohu, ktorú jej Pán Boh dal. 
   
   Pán Boh koná svoje dielo skrze svojich verných. Chce ho konať aj pri nás. Dal
nám život, v ktorom sa môžeme slobodne rozhodnúť, či prijmeme Jeho
poverenie i úlohy, ktoré máme splniť alebo sa vyhovoríme, že sme o ničom
nevedeli. V úvode som uviedla, že dôležitosť Máriinej úlohy sa nedá porovnávať
s tými našimi. No Pán Boh od nás nežiada to, čo od Márie. Chce iba našu
poslušnosť a vieru ako mala Mária. Chce, aby prostredníctvom našich životov
Jeho dielo spásy pokračovalo. Chce, aby sme raz všetci z milosti mohli bývať
v Jeho večnom kráľovstve. 

SLOBODA V OTROCTVE?
   Kedysi dávno prebiehal tento  zaujímavý rozhovor. Ježiš pozval istú skupinu
Židov, aby uverili tomu, čo učí, stali sa Jeho učeníkmi a šíriteľmi Jeho učenia.
Sám k tomu dodáva: „poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“. (Židia mu)
odpovedali: „My sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili“.
(Ján 8, 31-33)
   Nuž k takýmto slovám je potrebná poriadna dávka odvahy. Sebavedomej
skupine, presvedčenej o vlastnej pravde, naznačiť lepší smer nie je jednoduché.
My si myslíme, že máme patent na rozum a ak sa objaví niekto, kto premýšľa
inak, pošleme ho kade ľahšie.

Výnimočná skupina je presvedčená o absolútnej pravde. Rada sa vymedzuje
a obhajuje vlastný názor. Lenže akcia vyvolá reakciu. Vždy. Aj v tomto prípade
zaskočila Židov poznámka, že sú otrokmi. Ich odpoveď, že sú slobodní a nikdy
neboli otrokmi, je z istého pohľadu prekvapujúca. Svoju nezávislosť stratili
niekoľkokrát po sebe a to pod nadvládou Egypta, Babylonu, či Ríma.
   Pán Ježiš však hovorí o inom otroctve. O otroctve, ktoré nie je spojené iba so
stratou ľudských práv, dôstojnosti, slobody, ale predovšetkým o otroctve
vlastného presvedčenia a odmietaní Jeho slov.
   Čim sú Ježišove slová také výnimočné? Sú pozvánkou k slobode. K pokoju
počas búrlivých momentov, k dôvere medzi pochybujúcimi, k láske medzi
vysmievačmi, k istote v neistote. To všetko sú hraničné momenty, pri ktorých
naša myseľ kričí, že dosahovať takéto stavy nie je možné. To je fakt a platí vtedy,
ak sú postavené na našich možnostiach. Ak ich postavíme na Bohu, pochopíme,
že Syn vyslobodzuje a daruje nám slobodu.

MÚDRE SLOVÁ
„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“  (Ján 8, 32)

OPTIKA VIERY
Môžeme byť obdarovaní pokojom v búrlivých momentoch,  dôverou medzi
pochybujúcimi, láskou medzi vysmievačmi, istotou v nepohode.

Andrea Korečková

O autorke
Andrea Korečková je kresťankou, manželkou, matkou dvoch detí, reformovanou farárkou,
redaktorkou mesačníka Kalvínske hlasy a príležitostnou kozmetickou poradkyňou, ktorá podporuje
zdravé sebavedomie žien a ich osobnostný rozvoj. Študovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
v Bratislave a na Evangelické teologické fakultě v Prahe u prof. Petra Pokorného. V súčasnosti sa
venuje bádaniu gréckych náhrobných nápisov, ktorých čaro jej predstavil prof. Imre  Peres a ktorých
výsledky sú zhrnuté v habilitačnej práci pod názvom „Žena a smrť“. Jej celoživotnou láskou je
štúdium Písma, otázka spoločenského postavenia žien v židovskej kultúre a medzi Ježišovými
nasledovníkmi. Rada číta, varí, pestuje kvety a najradšej sa venuje svojej rodine. Manžel František
Korečko, evanjelický farár, bývalý duchovný správca Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
v Košiciach, v súčasnosti starosta obce Bačkovík.



Misijné dni východného dištriktu
Tohtoročné misijné dni sa konali

v malebnom prostredí Ľubovnianskych
kúpeľov.

Hlavnou témou bolo: „Dobre vidieť“,
ktorá vychádzala z 1. knihy Samuelovej
16,7: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred
očami, Hospodin však hľadí na srdce.“

Počas hlavného programu posúžilo
šesť rečníkov – K. Hudáková, M. Klus,

S. Sabol, M. Ferjová, I. Eľko a J. Hroboň – ktorí sa na základe biblických
príbehov zo života kráľa Dávida zamýšľali nad rôznymi rozmermi správneho
videnia vecí, životných okolností, ľudí, ale najmä videnia očami viery.

Na svoje si prišli všetky vekové kategórie. Pre deti bol pripravený
zaujímavý súbežný program, takže sa rodičia mohli naplno sústrediť na výklad
Božieho slova. Pre mládež zasa spoločné večery so zábavným programom.

Poobedňajší čas bol vyplnený zaujímavými seminármi a diskusiami so
vzácnymi hosťami – spisovateľom a hudobníkom Danielom Hevierom, ktorý
pripravil program pre deti aj dospelých, ako aj panelovou diskusiou na tému 30
rokov od Nežnej revolúcie s diskutujúcimi politikom F. Mikloškom,  bývalý
predseda ÚPN O. Krajňákom, generálny biskup I. Eľkom, spisovateľ
D. Hevierom a farárom
O. Kolárovským.

V nedeľu boli misijné dni
ukončené spoločnými službami
Božími s Večerou Pánovou.  

Na misijných dňoch sme
zažili požehnaný čas a vrelo
Vám ich všetkým odporúčame.
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Besiedkový výlet
Ako ste verím mnohí postrehli, počas letných prázdnin sme mali výlety pre

všetky vekové kategórie, deti, dorast, mládež a rodinky. Z Božej milosti sme
prijali veľa požehnania a povzbudenia do života s Pánom Bohom. On sa
dokazoval pri nás každý deň, či už v tom, že sme mali krásne počasie, či v tom,
že sa nikomu nič vážne nestalo ale aj v tom, že sme mohli prežívať jednotu
a lásku, hoci sme všetci rôzni ľudia.

Tu je pár fotiek, ktoré to verím, dobre dokumentujú :)
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Mária v nás
   Výber Márie ako ďalšej osobnosti
Biblie do nového čísla POKOJa  ma,
priznám sa, v prvom momente trošku
zaskočil. Ako sa môžeme prirovnávať
k niekomu, kto v dejinách spásy
zaujíma také dôležité miesto, také
výnimočné postavenie?! Veď o Márii,
teda o tej, ktorá počne a porodí Syna
a dajú Mu meno Emanuel, hovoril

prorok Izaiáš už  pred vyše 700 rokmi, než sa toto všetko  naplnilo.

   Z Písma veľmi dobre vieme, že pre hriech prvých ľudí sme boli všetci odsúdení
na večné zahynutie. Pán Boh sa vo svojej veľkej láske sklonil k svojmu ľudu
a poslal nám všetkým Svojho milovaného Syna, aby svojou obeťou na kríži
zmazal naše viny. Kresťanské Vianoce sú obdobím, kedy si Boží plán, ktorý mal
s Máriou a s tým, že z nej sa narodí Spasiteľ sveta, pripomínajú veriaci (aj
neveriaci) na celom svete. Pre  nás je Mária úžasným  príkladom živej viery,
pokory a poslušnosti voči Pánu Bohu. Keď nastala plnosť času, ako to hovorí
Biblia, zjavil sa jej  anjel  a povedal jej, čo od nej žiada Boh a Mária mu
odpovedala: „Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!“ (Lk 1, 38)
Bola už zasnúbená s Jozefom, ktorý ju chcel tajne prepustiť, čo v tej dobe bolo
pre ženu veľkým ponížením a hanbou. Boží anjel povedal však aj Jozefovi , aby
sa nebál prijať Máriu za manželku, lebo to čo sa v nej počalo  je z Ducha
Svätého, narodí sa jej syn, ktorého pomenujú Ježiš, ktorý vyslobodí svoj ľud
z hriechov. 

   V Biblii sa Mária spomína ešte na viacerých miestach, no nikde nie napísané,
aby sme Máriu uctievali alebo sa k nej modlili. To, čo nám Písmo prikazuje je,
aby sme vierou prijímali Božiu spásu pre seba i celý svet, ktorú nám „zabezpečil“
Ten z Márie narodený Mesiáš. Mária prijala Božiu vôľu vo svojom živote a splnila
úlohu, ktorú jej Pán Boh dal. 
   
   Pán Boh koná svoje dielo skrze svojich verných. Chce ho konať aj pri nás. Dal
nám život, v ktorom sa môžeme slobodne rozhodnúť, či prijmeme Jeho
poverenie i úlohy, ktoré máme splniť alebo sa vyhovoríme, že sme o ničom
nevedeli. V úvode som uviedla, že dôležitosť Máriinej úlohy sa nedá porovnávať
s tými našimi. No Pán Boh od nás nežiada to, čo od Márie. Chce iba našu
poslušnosť a vieru ako mala Mária. Chce, aby prostredníctvom našich životov
Jeho dielo spásy pokračovalo. Chce, aby sme raz všetci z milosti mohli bývať
v Jeho večnom kráľovstve. 

SLOBODA V OTROCTVE?
   Kedysi dávno prebiehal tento  zaujímavý rozhovor. Ježiš pozval istú skupinu
Židov, aby uverili tomu, čo učí, stali sa Jeho učeníkmi a šíriteľmi Jeho učenia.
Sám k tomu dodáva: „poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“. (Židia mu)
odpovedali: „My sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili“.
(Ján 8, 31-33)
   Nuž k takýmto slovám je potrebná poriadna dávka odvahy. Sebavedomej
skupine, presvedčenej o vlastnej pravde, naznačiť lepší smer nie je jednoduché.
My si myslíme, že máme patent na rozum a ak sa objaví niekto, kto premýšľa
inak, pošleme ho kade ľahšie.

Výnimočná skupina je presvedčená o absolútnej pravde. Rada sa vymedzuje
a obhajuje vlastný názor. Lenže akcia vyvolá reakciu. Vždy. Aj v tomto prípade
zaskočila Židov poznámka, že sú otrokmi. Ich odpoveď, že sú slobodní a nikdy
neboli otrokmi, je z istého pohľadu prekvapujúca. Svoju nezávislosť stratili
niekoľkokrát po sebe a to pod nadvládou Egypta, Babylonu, či Ríma.
   Pán Ježiš však hovorí o inom otroctve. O otroctve, ktoré nie je spojené iba so
stratou ľudských práv, dôstojnosti, slobody, ale predovšetkým o otroctve
vlastného presvedčenia a odmietaní Jeho slov.
   Čim sú Ježišove slová také výnimočné? Sú pozvánkou k slobode. K pokoju
počas búrlivých momentov, k dôvere medzi pochybujúcimi, k láske medzi
vysmievačmi, k istote v neistote. To všetko sú hraničné momenty, pri ktorých
naša myseľ kričí, že dosahovať takéto stavy nie je možné. To je fakt a platí vtedy,
ak sú postavené na našich možnostiach. Ak ich postavíme na Bohu, pochopíme,
že Syn vyslobodzuje a daruje nám slobodu.

MÚDRE SLOVÁ
„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“  (Ján 8, 32)

OPTIKA VIERY
Môžeme byť obdarovaní pokojom v búrlivých momentoch,  dôverou medzi
pochybujúcimi, láskou medzi vysmievačmi, istotou v nepohode.

Andrea Korečková

O autorke
Andrea Korečková je kresťankou, manželkou, matkou dvoch detí, reformovanou farárkou,
redaktorkou mesačníka Kalvínske hlasy a príležitostnou kozmetickou poradkyňou, ktorá podporuje
zdravé sebavedomie žien a ich osobnostný rozvoj. Študovala na Evanjelickej bohosloveckej fakulte
v Bratislave a na Evangelické teologické fakultě v Prahe u prof. Petra Pokorného. V súčasnosti sa
venuje bádaniu gréckych náhrobných nápisov, ktorých čaro jej predstavil prof. Imre  Peres a ktorých
výsledky sú zhrnuté v habilitačnej práci pod názvom „Žena a smrť“. Jej celoživotnou láskou je
štúdium Písma, otázka spoločenského postavenia žien v židovskej kultúre a medzi Ježišovými
nasledovníkmi. Rada číta, varí, pestuje kvety a najradšej sa venuje svojej rodine. Manžel František
Korečko, evanjelický farár, bývalý duchovný správca Evanjelického gymnázia J. A. Komenského
v Košiciach, v súčasnosti starosta obce Bačkovík.
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Milí kamaráti, školský rok sa už začal a my sme radi, že sa tu
znovu vidíme s kopou nových zážitkov.

Mária bola mamka Pána Ježiša. Pán Boh mal s jej životom jasný plán, ktorý
jej oznámil a Mária Mu uverila. Pán Boh má plán aj s Tvojím životom. Budeš Mu
veriť, že ho naplní?
Úloha: Vieš niečo o Márii? Svoje vedomosti si vyskúšaj v nasledujúcom mini
testíku! Pomôžu ti nápovedy v Biblii. (Najskôr je názov knihy v Biblii, potom číslo
kapitoly a posledné sú čísla veršov )

1.Kto oznámil Márii, že bude matka Pána Ježiša? (Ev. podľa Lukáša 1, 30-31)
a)susedka
b)kamarátka
c)anjel

2. Kto je otcom Pána Ježiša? (Ev. podľa Lukáša 1, 35)
a)Pán Boh
b)Jozef
c)Heródes

3. Kde porodila Pána Ježiša? (Ev. podľa Lukáša 2, 4)
a)V Betleheme a položila ho do jaslí.
b)V nemocnici v Jeruzaleme.
c)Doma v Nazarete.

4. Ako Mária reagovala, keď sa jej Pán Ježiš stratil v meste Jeruzalem?
(Ev. podľa Lukáša 2, 48)
a)Bolo jej to jedno.
b)Vôbec sa nebála, ale verila, že sa Ježišovi nič nestalo.
c)Veľmi bola vystrašená a hľadala Ježiša po celom meste.

5.  Čo robila Mária, keď Pána Ježiša ukrižovali? (Ev. podľa Jána 19, 25)
a)Plakala doma na posteli.
b)Stála pri kríži a plakala.
c)Stála zďaleka a nechcela sa na to pozerať.

Riešenia: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b

Svedectvo
Už to je pár rokov, čo som uverila v Pána Ježiša. Bola som ešte tínedžer, keď som si

naplno uvedomila svoju hriešnosť a veľkú potrebu, túžbu po Božom odpustení.
S odstupom času na to pozerám ako na "veľkú lásku" alebo až takú detskú oddanosť. No
v poslednom čase vnímam, že môj vzťah k Bohu ochladol. Už neprežívam radosť z Božej
prítomnosti tak intenzívne. A to je veľmi zle. List Pána Ježiša do zboru efezských
v Zjavení Jána je v tomto veľkým napomenutím: "Mám však proti tebe, že si opustil svoju
prvú lásku. Spamätaj sa odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!"

Pán Boh mi ukázal moju chybu, ale neostáva to pri výčitke, On mi ponúkol aj riešenie.
Mám si spomenúť na to, čomu a komu som uverila, oľutovať svoj terajší život a úplne
priľnúť k Nemu. Nechcem, aby to boli len prázdne slová a moje srdce neprejde úplnou
zmenou. Modlím sa, aby mi Pán Boh ukázal moje zlozvyky, spôsoby nehodné Jeho
dieťaťa. A ukazuje mi vážne veci ako napr. nerozvážnosť, čo následne skončí pádom. Veď
pýcha v mojom srdci bola silnejšia ako túžba po spravodlivosti. A tak Ho opäť pomaly
spoznávam a učím sa ako sa do Pána Boha zamilovať :) 

Jubileum
„Ďakovať Ti budem celým srdcom, Pane môj, a oslavovať Tvoje meno naveky.“
Žalm 86, 12

Uvedenými slovami z Božieho slova sme spoločne s bratom kurátorom
z Rozhanoviec, J. Beňom, pozdravili našu spolusestru Annu Šagátovú, ktorá sa z milosti
Božej 17. septembra 2019 dožila vzácneho životného jubilea – 100. narodenín. 

Rodáčka z Východnej, ktorá kvôli manželovmu povolaniu horára, svoj život prežila na
mnohých miestach Slovenska, ju v jeseni jej života priviedol k jej dcére do Rozhanoviec,
ktorá sa o ňu s láskou stará nielen na tele, ale i na duchu. Pokiaľ to našej spolusestre
zdravie dovolilo, privádzala ju jej dcéra Oľga do chrámu Božieho či už v Budimíre, alebo
do Rozhanoviec. 

Anna Šagátová svoj život prežila i v neľahkých spoločenských podmienkach. Pri
spoločnom stretnutí živo spomínala na vojnové udalosti – skrývanie Partizánov, návštevy
Nemcov v horárni atď. Vynárali sa jej však i radostné chvíle z detstva, ale viackrát
s vďačnosťou pred Pánom Bohom spomínala na manžela, ktorého jej Pán Boh pred 50
rokmi povolal na večnosť. 

V tomto požehnanom veku, keď už síce slabšie vidí a počuje, stále je stretnutie s ňou
veľkým požehnaním a plné pokory a vďaky pred Pánom Bohom. Veď namiesto toho, aby
gratulácie prijímala, každého gratulanta obdarila prianím – najmä prianím Božieho
požehnania a zdravia. 

Návštevou, pri jej vzácnom jubileu, ju poctili aj členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, generála Viesta z Revúcej, ktorí jej na
čele s predsedom JUDr. Jánom Kochanom udelili najvyššie vyznamenanie a spomínali na
predchádzajúce roky a stretnutia. 

Oslava takéhoto vzácneho jubilea bola výnimočná a vzácna. Veď Pán Boh ju obdaril
dlhovekosťou a my jej aj celej jej rodine prajeme Božie požehnanie do ďalších rokov
života. -ad-
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Zápas o slobodu

„Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do
jarma otroctva!“ Galatským 5,1

Milí čitatelia zborového časopisu Pokoj, bratia
a sestry!

V nadchádzajúcich týždňoch i mesiacoch nás
čaká niekoľko významných udalostí, ktoré budeme
i na pôde našej cirkvi reflektovať. Veď dejiny ECAV
na Slovensku sú plné nielen udalostí, ale aj

jednotlivých ľudí, ktorí za týmito udalosťami stáli konkrétnymi myšlienkami a neskôr
už i slovami a skutkami. Nebolo by ťažké napísať takýto zoznam. Chcem si však
krátko všimnúť tie dve, ktoré budú zrejme najviac rezonovať v tomto jesennom
období – Pamiatka reformácie (1517) a 30. výročie Nežnej revolúcie (1989). Takmer
500 ročný časový rozdiel, a predsa mnoho spoločného. Rýchlemu šíreniu
reformačných myšlienok a dôrazov pomohla okrem iného najmä kníhtlač s meniacimi
písmenkami za vynájdením ktorej stojí Johannes Gutenberg. Svoju kníhtlač
odštartoval tlačením Biblií. A tak sa reformácia stáva akýmsi čitateľským hnutím.
Texty vznikali masovo a rýchlo. Medzi ľudí sa rýchlejšie dostávali rôzne spisy, ale čo
je dôležitejšie, ľudia mali lepšiu dostupnosť k Písmu svätému – Biblii. Týmto
rozširovaním Biblie reformátori prispeli k demokratizovaniu toho, čo bolo doposiaľ
vyhradené len pre elitu. Takýmto spôsobom – šírením Biblie v materinskom
jazyku medzi ľudí – oslobodili ľudí od akýchsi poručníkov a stali sa svojprávnymi,
oslobodenými od cudzích nariadení a nánosov na Božom slove, ktoré si doposiaľ
prispôsobovali podľa seba. Paralelu môžeme pokojne vidieť aj z pohľadu Nežnej
revolúcie, ktorá rovnako priniesla slobodu – i slobodu informácií – prijímaných
a odosielaných cez rôzne média a tiež oslobodia ľudí od života v nevedomosti,
klame a otroctve . Pokojne by sme teda mohli povedať, že obidve jubileá spája
sloboda. Reformácia však ide ďalej, pretože pojem sloboda napĺňa iným obsahom,
na aký sme zvyknutí. Niežeby Martin Luther začal prvý boj slobody, on len pokračoval
v započatom boji učeníkov, apoštolov či pripravovateľov reformácie. Sloboda o ktorej
aj apoštol Pavel hovorí je, že sme slobodní od jarma zákona, pretože Kristus naplnil
zákon. Nepotrebujeme pridávať žiadne vlastné skutky a takýmto spôsobom mať
svoje spasenie akoby pod kontrolou. Nič nie je potrebné pridať – ani pre istotu. On
stačí na záchranu nášho života. Nemusíme byť na ničom a nikom závislí, sme
slobodní v Kristovi. Rozhodujúca je viera, ktorá sa uplatňuje láskou, pretože Kristova
sloboda otvára pre druhých oči, srdce i myseľ. 

Napriek slobode, ktorú nám Kristus vydobyl, sa však ani dnes sa nevzdávajme
boja za slobodu. Bojujme proti hriechu, premáhajme ľahostajnosť a zvestujme čisté
slovo Božie – evanjelium, ktoré jediné má moc spasiť naše duše a ktoré nás
oslobodzuje od otroctva hriechu a vedie k službe Bohu a blížnym! 

Anna Debnárová, zborová farárka v Budimíri

Deti Hagar vs. deti Sáry
...,nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za semä. (Rím. 9:8)

Predstavte si starozákonného Abraháma ako pastiera zboru. Pán vraví:
„Požehnám ťa a preveľmi rozmnožím a tvoje potomstvo bude ako piesku na zemi.“
Ale cirkev je neplodná a nemá žiadne deti. Ľudia v cirkevnom zbore nepribúdajú.

Čo urobí Abrahám? Začne spochybňovať nadprirodzený zásah Boha. Starne.
Jeho žena Sára je stále neplodná. Tak sa Abrahám rozhodne priviesť Božieho
zasľúbeného syna bez nadprirodzeného zásahu. Má sex s Hagar, so slúžkou
svojej ženy (Gen. 16:4). Avšak, na jeho údiv, výsledok nie je „dieťa zasľúbenia“, ale
„dieťa tela“ – Izmael.

Hospodin omračuje Abraháma vraviac – „Dám ti syna od Sáry“ (Gen.17:16).
A tak Abrahám kričí a volá na Pána: „Ó, keby len Izmael žil pred tebou!“ (Gen.
17:18). Abrahám chce, aby jeho vlastné prirodzené telesné dielo bolo naplnením

Božieho prísľubu. Ale Hospodin vraví: „Nie, ale tvoja vlastná žena, Sára, ti
porodí syna.“ (Gen. 17:19)

Ale Sáre je práve 90 rokov. Bola neplodnou celý jej život a už prešla
menopauzou (Gen. 18:11). Abrahám má 100 rokov. Jediná nádej na dieťa
prísľubu je dych-berúci, nadprirodzený zásah Boha.

To je to, čo znamená – „dieťa prísľubu / zasľúbenia“– byť narodený „nie
z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha splodení“ (Jn. 1:13). Jediné
deti, ktoré sú skutočné deti Božie na tomto svete sú deti získané
nadprirodzeným zásahom Božím, sú to jediné deti zasľúbenia. V Gal. 4:28
Pavel vraví: „Ale my [kresťania], bratia, sme jako Izák, deťmi zasľúbenia.”

Kresťania, deti zasľúbenia, sú „deti splodené z Ducha [Božieho]”, nie z tela (Gal.
4:29).

Predstavte si Abraháma ako pastiera zboru, vedúceho, farára, pastora. Jeho
cirkevný zbor nerastie tak, ako by si predstavoval, že by mal rásť. Je unavený
z čakania na nadprirodzený zásah zhora. A tak sa obráti na „Hagar“ čistých
ľudských výmyslov a praktík, a stratégií ako získať nových členov zboru bez
nadprirodzenej práce Hospodina a Ducha Božieho.

Avšak, nebude to cirkevný zbor plný Izákov, ale zbor plný Izmaelov, bude to
zbor telesných detí, nie detí zasľúbenia. Pán Boh nás chráň pred takýmto fatálnym
a hrôzostrašným „úspechom”. Pracujme z celých síl. Ale vždy sa dívajme
a prosme Pána o Jeho nadprirodzenú prácu v našej práci a pri našej práci. „Kôň je
pripravený na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina“ (Prísl. 21:31).

Skutočné obrátenie a znovuzrodenie nie je len vecou intelektu či rozhodnutia
človeka. Skutočné znovuzrodenie je, keď príde Boh a sníme klapky z očí, dotkne
sa človeka a vzkriesi ho z mŕtvych, zavolá človeka neodolateľnou prenádhernou
milosťou a človek odpovedá vrúcnou pravou autentickou láskou k Záchrancovi.

 (o.k.)



Prajem Vám požehnaný čas pri čítaní tohto
časopisu, veľmi nás potešilo, že sa niektorí
z Vás túžili podeliť o svoj čas s Pánom Bohom,
dali to na papier a aj poslali k nám.

To je aj úlohou zborového časopisu,
uverejňovať svedectvá a slová, ktoré nemáme
odvahu povedať pred celým zhromaždením, ale
chceme nimi povzbudiť bratov a sestry vo viere.
Keď ľudia uvidia Božiu moc a vieru, s akou
prechádzaš rovnakými ťažkosťami ako oni,
v úžase sa utvrdia „určite musí byť Boh“.
Brodíme sa rovnakými problémami, ale čo
jedného potápa, druhého posilňuje a dáva
vnútornú silu, ktorá ho povzbudzuje ísť ďalej.
Pavol to napísal v 2. Korintským 1,3-5 takto:
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša
Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého
potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom
súžení, aby sme potešením, ktorým nás
potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú
v akomkoľvek súžení.  Veď ako sa množia naše
utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše
potešenie skrze Krista.  Pavol nikdy neskrýval
skutočnosť, že v živote kresťana prídu skúšky
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TÉMA ČÍSLA:
MÁRIA

Dorastový výlet

Tento rok strávili dorastenci výlet na Muránskej Zdychave v prvej polovici Júla. Hlavnou
témou bolo "Ako sa stať ozajstným mudrcom," a zhovárali sme sa tam, ako nepremárniť
náš krátky život v hlúposti, ale ako ho prežiť na Božiu slávu a našu najväčšiu radosť
v Ňom v múdrosti, ktorá sa dá nájsť nie v našom vnútri ani v knihách človeka, ale v knihe
Boha. Na  týchto hlavných témach sme sa stretávali ráno po raňajkách, a potom sme mali
menšie skupinky, kde sme sa mohli zhovárať o nás, o Bohu, o živote, o múdrosti,
o hlúposti, o radosti, aj o ťažkosti. Po týchto skupinkách nasledovali hry a honba za
bájnym pokladom. Po obede sme mali opäť skupinky a hry v nádhernom okolí národného
parku Muránska Planina. Večernými témami sme sa zamýšľali nad biblickými postavami
ako sú: Józue, Mária matka Ježišova,
Jonáš, Samuel, a Jozef. Na výlete sme
prežili nádherné chvíle pod Božou milosťou,
snažili sme sa držať Jeho, a On krásne
držal nás.

 
Všetci dorastenci vo veku 10 až 16 rokov

sú srdečne pozvaní na naše dorastové
stretnutia každý piatok o 17:00. :)

2 Úvod
3 Slovo sestry farárky
4 Od Vás pre Vás
4 Udialo sa
5 Spoznáte sa???
6 Udialo sa
8 Recenzia
9 Obláčik pre deti
10 Zamyslenie
11 Stránka pre dorast

„Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú mať bázeň a
budú dúfať v Hospodina.“     (Žalm 40, 4)

ako aj píše: Nechceme totiž, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré nás postihlo
v Ázii, že sme nad mieru, nad (svoju) silu boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad
životom. (2. Korintským 1,8).  Pripomína nám že budeme prechádzať cez skúšky, ale Pán
Boh nás bude utešovať a napomínať. A potešenie, ktoré takto prijmeme, môžeme posúvať
ďalej tým, ktorí sú smutní a zmetení v tomto rýchle sa meniacom svete plnom  diablových
nástrah. 

Viem, že mnohí potrebujú počuť, čítať či vidieť svedectvá, ako aj iní padli možno až na
dno, ale napriek tomu povstali. Ako aj iní prešli
rozchodom, či úmrtím blízkeho, ale žijú ďalej. Ako aj iní
zhrešili, ale vyznali to a majú istotu spasenia. Sú to
veľakrát ťažké veci a mnohí nevidia cestu a nádej,
pretože diabol sa to snaží ukradnúť a zmazať. A tak
buďme citliví na hlas Ducha Svätého a majme ochotné
srdcia podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.
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OZNAMY

Služby Božie:
každú nedeľu, Budimír 9,00
každú druhú nedeľu, Beniakovce, Rozhanovce 7,45 a Chrastné 11,00

Vydáva evanjelický  a. v. cirkevný zbor v Budimíri. Neprešlo jazykovou úpravou.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu článkov.
Redakčná rada: Marek Antolík, Božena Fazekášová, Mirka Maková, Michala
Petrová, Martina Vahalcová, 
e-mailová adresa: casopis.pokoj@gmail.com

Stretnutie mládeže:
Budimír, nedeľa 17,30
Beniakovce, piatok 20,00

Misijné popoludnie:
každú 1. nedeľu v mesiaci o 15,00 striedavo: Budimír,
Beniakovce, Rozhanovce

Detská besiedka:
Budimír počas služieb Božích
(počas prázdnin nebude)

Stretnutie dorastu:
Budimír, piatok 17,00

PRAVDA

Hľadaj pravdu, či ju hľadáš?
Milšia je lož, pravdu prehliadaš.

Počúvaj pravdu, či ju počúvaš?
Milší je klam, pravdu odsúvaš.

Uč sa pravde, jej sa učíš?
Učíš sa blud, s ňou sa lúčiš.

Miluj pravdu, ju miluješ?
Milšiemu zlu dôveruješ.

Hovor pravdu, či ju vravíš?
A zlý jazyk nenapravíš.

Drž sa pravdy, jej sa držíš?
A útoky  tie vydržíš?

Bráň si pravdu, si ju brániš?
Bo ju ešte viacej raníš?

Základ daný, všetko isté.
Stvor nám Bože srdce čisté.

Dušan Miko

Stretnutie rodín:
každú 3. nedeľu v mesiaci o 15,30 v Budimíri

Stretnutie seniorov:
20. 10. 2019 v Budimíri
Žatva duchovnej piesne:
27. 10. 2019 o 14,00 v Budimíri
Reformačný modlitebný týždeň:
28. – 31. 10. 2019 o 18,00, miesta budú upresnené
Stretnutie dozorcov, kurátorov, presbyterov KOS:
10. 11. 2019 o 14,30 v Obišovciach
Seniorátne mládežnícke služby Božie:
17. 11. 2019 o 14,30, Košice – Terasa
Mini konferencia žien:
13. – 14. 12. 2019, Herľany
Služby Božie pri príležitosti 150. výročia osamostatnenia sa CZ
15. 12. 2019 v Budimíri
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