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XII. Ročník 4/2019

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 16,30

VIANOČNÁ MODLITBA DIEŤAŤA

Za ruku chyť ma, otec, mama,
do chrámu poďme spolu dnes,
s Bohom je cesta požehnaná,

On ohlasuje veľkú zvesť,

že Ježiš prišiel pre nás z neba,
v pokore, láske skromnosti,
by chránil večne mňa i teba,

učinil život radostným.

Za ruku chyť ma, otec, mama,
oslávme tento Vianoc čas,

udalosť je to nevídaná,
plná je ozdôb, rôznych krás.

Tešme sa všetci, jasajme,
v srdci nech znie nám chvála,

Božieho Syna vítajme,
Jemu buď česť a sláva!

Amen.

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

Štedrý večer:
24. 12. 2019 o 16,00 v Budimíri
1. slávnosť vianočná:
25. 12. 2019 o 9,00 v Budimíri
2. slávnosť vianočná:
26. 12. 2019 o 9,00 v Budimíri
Ekumenický vianočný koncert:
29. 12. 2019 o 15,00 v Budimíri
Závierka občianskeho roka:
31. 12. 2019 o 18,00 v Budimíri
Nový rok:
1. 1. 2020 o 9,00 v Budimíri



V tomto predvianočnom čase nájdeme len
zriedka pokojného a bezstarostného človeka.
Žijeme  v časoch, kedy veľakrát čin predchádza
pokojnému rozhodnutiu a teraz k tomu pribudol
aj predvianočný zhon. Hlavne, aby bolo
upratané, nakúpené, uvarené - napečené
a samozrejme darčeky sú tiež dôležité, veľa krát
bez uváženia, len aby nejaký bol.

Okrem tohto predvianočného zhonu mnoho
kresťanov nosí v srdci aj starosti, niektorí žijú
v strachu a tajne ich sužuje panika. Pre týchto
by bol najkrajší darček  návšteva
a povzbudenie. U mnohých sa pokoj dostaví na
malú chvíľu, ale opäť zmizne. 

Avšak Zachariáš prorokoval: ... aby sme mu
bez strachu slúžili, vo svätosti a mohli chodiť
s Bohom bez strachu a v pokoji po všetky dni
svojho života! Luk. 1, 74-75. To zahrňuje aj dni
zármutku, či utrpenia, skúšky, či neistoty. Bez
ohľadu na to čo prežívame, či sú to dobré,
alebo ťažšie časy, môžeme stále prežívať pokoj.

Ježiš je Kráľ pokoja! Pri Jeho narodení anjeli
spievali „...a na zemi pokoj“ Luk.2,14. A sám
Ježiš sľúbil „... aby ste vo mne pokoj mali“ Ján
16,33.  V tomto svete budeme čeliť súženiam,
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TÉMA ČÍSLA:
VIANOCE

Teraz, keď som prešla cestou odpustenia a prijala Božiu lásku v plnosti, môžem z hĺbky
srdca vyznať, že milujem svojho Boha z celého srdca, duše a sily. To bola Jeho cesta pre mňa.
Som vďačná Pánu Bohu, že On sám sa mi dal takto poznať, čo pokladám za prenesmiernu
milosť. Je mojím MOCNÝM HRDINOM. „Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina.“
Jeremiáš 20,11a. Tiež som vďačná, že ma ďalej učí a vedie životom, počujem jasnejšie Jeho
hlas. „Odpovedajúc mu Ježiš, riekol: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj
Otec bude ho milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“ Ján 14,23. Prídeme
k nemu znamená, že prídu všetci traja Duch Svätý, Pán Ježiš a Pán Boh. Teraz viem, že po
pravici so mnou kráča môj Nebeský Ocko, po ľavej strane môj Spasiteľ Ježiš a Duch Svätý je
vo mne. 

Ďakujem, že Jeho láska v plnosti prenikla do môjho srdca. Moje srdce bolo z Božej milosti
premenené a mohla som byť obnovená duchom svojej mysle. „Obnovte sa duchom svojej
mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“
Efezským 4, 23-24.

Z úprimného srdca prajem všetkým, ktorí čítate tieto slová, aby ste aj vy spoznali Lásku
a Pravdu nášho Nebeského Ocka, či už ste hľadajúci, utláčaní alebo tí, čo chcú jednoducho
viac.

"Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen."                      
                                                                                                                         Ef 6, 24
 (m.b.)

VIANOČNÁ HYMNA LÁSKY 
Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami
a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba
dekoratérom... 
Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných koláčikov,  labužníckych maškŕt
a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by
som ničím iba kuchárom. 
Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj
majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo. 
Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa
tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som
nepochopil, o čo vlastne ide.  
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa. 
Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manžela/manželky.  
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu. 
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom a priliehavými
obrusmi. Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste. 
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí
darčekom odpovedať nemôžu. 
Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 
Láska nikdy neprestane. Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety
zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva... 

Inšpirované: Hymnou lásky (1. Korintským 13. kapitola); zdroj: neznámy

2 Úvod
3 Slovo sestry farárky
4 Udialo sa
5 Zamyslenie
7 Udialo sa
8 Osobnosť Vianoc
9 Obláčik pre deti
10 Svedectvo
12 Oznamy

„On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia

a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi..“     ( 2. Tim 1, 9)

prenasledovaniam a ohnivým skúškam. Budeme teda pokúšaní, budeme trpieť pre meno
Ježiša Krista. Možno sa to nečíta ľahko a určite to nie je lákavé, ale On nám zasľúbil
Tešiteľa a Radcu - Ducha Svätého. Preto mu máme slúžiť v spravodlivosti, plní pokoja

v Duchu Svätom za všetkých
okolnosti - to je Jeho vôľa.

Pokoj za každých
okolností! Je to skutočne
nadprirodzené, však? Ale Pán
Boh zasľúbil, že bude
k dispozícií všetkým, ktorí bolí
ospravedlnení vierou a prijali
SPASITEĽA. On svoje slovo
dodrží!

Vaša redakcia
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„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
L 2, 14

Milí čitatelia zborového časopisu Pokoj, bratia a sestry!

Každú nedeľu spievame „Sláva na
výsostiach Pánu Bohu...“ Táto veľká Gloria (Sláva)
mala svoje miesto už v prvotnej cirkvi. Vtedy ale
len vo vianočnej vigílii. Už v 2. storočí sa dostáva
do hlavných služieb Božích. A pokojne by sme jej
historický vývoj vedeli sledovať až do dnešných
dní. Čo je však dôležitejšie je, že tento krásny
slávospev je spev anjelov nebeských pri narodení
Spasiteľa Ježiša Krista. Týmto krásnym
slávospevom, ktorým anjel spolu s rytierstvom
nebeským volali Bohu na slávu, voláme i my každú
nedeľu. Takýmto spôsobom sa pridávame k oslave
Boha za dar Spasiteľa narodeného v Betleheme.

Neraz sú tieto slová, či už v slovenskej alebo latinskej verzii, aj súčasťou vianočných
pohľadníc. Ak sú tieto slová našou súčasťou týždeň čo týždeň v našich chrámoch Božích,
či by nemal byť ich obsah potom súčasťou nášho každodenného života, a  nielen počas
Vianoc kedy nám tieto slová akosi dotvárajú celkovú atmosféru či obrázok Betlehema?

Azda tí betlehemskí anjeli vo svojom pozdrave povedali, že tá „sláva Bohu...“ sa
má vzdávať len v jeden deň v roku? Vzdávame Bohu slávu aj v bežné dni? Vzdávame
mu slávu svojimi myšlienkami, slovami i skutkami? A či azda ten „pokoj na zemi...“ má
trvať tiež len jeden deň v roku? A čo tá dobrá vôľa v ľuďoch? Azda i ona ma panovať
v našich srdciach len dovtedy kým naše domácnosti zdobia vianočné stromčeky? A čo
potom? Naspäť nepokoj, rozbroje, sváry, závisť, ohováranie, neochota atď.? Skutočne
je možné tieto vzácne slová, tento slávospev obmedziť na jeden deň? Takýmto
pohľadom by sme veľmi oklieštili moc narodeného Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý
priniesol spásu celému svetu. Práve preto je i tento vianočný anjelský spev pozvaním
k oslave k Pána Boha, ktorý prináša skutočný pokoj. Zároveň je tento spev i hľadajúcim
spevom. Pán Boh týmto evanjeliovým spevom hľadá tých, ktorí žijú v tme hriechu a smrti
večnej, tak ako týmto spevom našiel pastierov. Pastieri na tento slávospev odpovedali
konkrétnymi skutkami – rýchlo odišli do Betlehema, aby videli čo sa stalo. Pastieri sa
vydali na cestu k Ježišovi. Takto odpovedali na tento spev, ktorý je plný radostnej správy –
evanjelia. 

Milí čitatelia, bratia a sestry, nech aj nás Pán Boh skrze Ducha Svätého vedia
slovami evanjelia i v nastávajúcom roku 2020 v ústrety Ježišovi Kristovi, aby pokoj
a dobrá vôľa v nás všetkých vládli v našich životoch, vzťahoch, v našom cirkevnom zbore
i v našej cirkvi nielen počas vianočných sviatkov, ale každého jedného dňa. 

 
Anna Debnárová, zborová farárka v Budimíri

Život s Nebeským Otcom
Božím dieťaťom sa stala vo veku 14 rokov, keď som na dorastovom výlete prijala Pána

Ježiša do srdca. Začala som chodiť do kostola a na dorast, neskôr na mládež. Popri tom som si
čítala Bibliu, modlila sa a počula hlas Ducha Svätého. Prihováral sa mi, napomínal,
povzbudzoval ma cez Božie Slovo a  utešoval, uisťoval cez slová kresťanských piesní
(mládežníckych i z evanjelického spevníka). Niekedy som Ho odmietla počúvnuť a išla som
vlastnou cestou. Keď som nebola vzdialená, tak som dokázala
tento hlas intenzívne vnímať, rozpoznať a aj poslúchnuť. 

Žila som život viery, mala som to v mysli usporiadané
a prežívala som život viery v bežnom živote i cez emócie. No
Otcova láska nebola v mojom srdci v plnosti. Niekoľko rokov som
hľadala Boží charakter, ale keďže som vzťah s pozemským ockom
nemala najlepší, nedokázala som prijať to, že ma Boh miluje a už
vôbec som mu nedokázala povedať Ocko môj. Blízky mi bol Duch
Svätý a Pán Ježiš. V Biblii som našla charakteristiku, ktorá bola
blízka môjmu srdcu, a to, že Pán Ježiš je môj MOCNÝ HRDINA. 

Niekoľko rokov späť ma sprevádzal verš z Biblie:
„Blahoslavení, čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Matúš 5,8.
Stále som sa modlila: „Srdce čisté stvor mi, ó, Bože, a obnov vo
mne ducha pevného. Amen.“ Tá modlitba súvisela aj s tým, že som prežívala náročné obdobie
vo vzťahoch. Roky som sa snažila, aby iní boli šťastní a spokojní na úkor toho, ako som to
naozaj prežívala vo svojom srdci. Keďže to všetko bolo prevažne z mojich vlastných síl, prišlo
obdobie, že som vyčerpala svoje sily a očakávala, že aj pre mňa niekto niečo urobí a pochopí
ma. No neprichádzalo to... Teda aspoň nie v takej podobe, akú som očakávala. Namiesto toho
prišlo sklamanie z ľudí a moralizovanie, či po tom všetkom, čo som bola ochotná a schopná
urobiť, si ja nezaslúžim niečo lepšie. Tak nasledoval hnev na všetko a všetkých. Mala som
hrozné myšlienky v zmysle, že ma vlastne nikto nemá rád, nikomu na mne nezáleží a že aj
keby som zomrela, nikomu by som nechýbala. Bolo to desivé. 

V jeden deň som jasne počula hlas: „Miluj Boha z celého srdca.“, a potom: „Ja som mocný
Boh.“ Došlo mi, že Pán Boh mi chce povedať, že On je pre mňa tiež tým MOCNÝM HRDINOM.
Duch Svätý mi odkryl, čo všetko som odpustila, ale nezabudla a nanovo som odpúšťala, ale
úprimne zo srdca môjmu ockovi, mamke, svokre, manželovej krstnej a švagrinej, manželovi,
i samej sebe. A keď som to urobila, tak zo mňa spadla obrovská záťaž niečoho, čo som so
sebou ťahala a bola tým utláčaná. Zrazu som bola slobodná v Kristu a začala som vidieť veci,
ktoré sa mi v živote diali novým, premeneným spôsobom. „A my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Rim 8,28. „Čo teda povedať na to?
Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás
všetkých, akoby nám nedaroval s Ním všetko?“ Rim 8, 31-32.

„Lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. Preto dajte veľký pozor na
seba a milujte Hospodina, svojho Boha.“ Józue 23,10b. „Milovať budeš Hospodina, svojho
Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom
srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom
dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na
ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na
svoje brány.“ 5 Mojžišova 6, 5-9. 



4444

U
D
IA
LO
 S
A
...

9999

O
BLÁ

Č
IK PR

E D
ETI...

OOOObbbbllllááááččččiiiikkkk    pppprrrreeee    ddddeeeettttiiii

Milí kamaráti!
Hurá! Už sú tu Vianoce! Kto však vie, čo je na Vianociach také
super? Sneh? Koláče? Stromček? Darčeky? Nie. Nič z toho.
To najúžasnejšie na Vianociach je, že si môžeme pripomínať
narodenie Pána Ježiša. Vlastne slávime Jeho narodeniny. 

Pán Ježiš prišiel na túto zem ako malé bábätko, aby očistil všetkých ľudí (aj
Teba!) od hriechov ako veľký Záchranca. Nie je to super?

Úloha: Vyfarbi si tento obrázok podľa číselnej nápovedy.

Detská víkendovka

Na začiatku novembra sme sa s deťmi vybrali na jesennú víkendovku do Tatier. Už
tradične nás srdečne privítali v mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom Slavkove.
Pobytu sa zúčastnilo 21 detí, prevažne z Budimíra a okolia. 

Témou našej víkendovky boli dávne udalosti ľudstva, ktoré nasledovali po stvorení
sveta a páde v raji. Zistili sme kto bol Enoch, Noe a kde sa nachádzal Babylon. Je to
pozoruhodné, že aj títo „prví“ ľudia, ktorí si možno pamätali na Adama a Evu, tak ľahko
zabudli na Pána Boha. Je to smutná podstata nás ľudí, že sa tak rýchlo dáme oklamať
pýchou a stiahnuť hriechom. Svetlým príkladom
nám v tom je Enoch, ktorí chodil s Bohom alebo
Noe, ktorý verne počúval Boha aj za cenu veľkého
výsmechu a nepochopenia. Pán Boh má vždy plán
ako nás zachrániť, ako dať milosť človeku a je
natoľko mocný, aby to aj napriek našej tvrdohlavosti
a nevere dokázal.

S deťmi sme prežili požehnaný čas aj pri
piesňach, spoločných modlitbách, či hrách. Vďaka
Božej milosti sme sa mali počasie, ktoré nám
dovolilo absolvovať aj 2 prechádzky v okolí. Som
vďačná za Božiu starostlivosť a ochranu aj počas
týchto dní

.
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Príbeh stvorenstva - Evanjelium Ježiša Krista

Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby s Ním mal človek spoločenstvo a aby
s Ním žil naplnený život, aby sa tešil v Ňom a zdieľal Jeho slávu. Ale človek zhrešil, padol
a odklonil sa od pôvodného Božieho plánu. Takto, už hriešny, nemohol prebývať so
Svätým a Dobrým, a Spravodlivým Bohom, lebo človek nebol svätý, nebol spravodlivý a
nebol ani dobrý. Človek sa stal zlým, nespravodlivým a hriešnym. Jeho srdce skamenelo.
Jeho vnútro umrelo. Človek sa stal nepriateľom Boha, znenávidel Ho, porušil zmluvu
medzi Bohom a človekom, pokrivil sa, stal sa napospol zlým. Už nemiloval Boha, ale
miloval seba. Už nemiloval to, čo je dobré, už miloval, čo je zlé. Stal sa ohavnosťou
presne ako jeho nový otec – diabol. Ukrutná černota začala prebývať v srdci padlého
človeka, ohavný a smutný obraz niesol človek.

Pán Boh zasľúbil, že každý hriech zasluhuje odplatu – smrť. Každý hriech! Ak by toto
porušil, zaprel by samého seba. Nemohol a nemôže to porušiť. Hospodin nemôže len tak
prehliadnuť hriech! Pán Boh nemôže porušiť svoju vlastnú spravodlivosť v menej svojej
lásky. Každý hriech bude spravodlivo potrestaný! Každý jeden hriech! Každý hriech
každého človeka bude potrestaný úplne, plne a dostatočne – smrťou a Božím
hnevom v pekle. A toto peklo bude trvať naveky, lebo človek sa snažil uchvátiť,
ukradnúť slávu Večnému Bohu, a preto bude odplata tiež večná – večná smrť.
Previnenie voči dokonalej Nádhere ústi k dokonalému trestu – dokonalý trest je
večný. Ak ublížiš dočasnému stvoreniu, odplata bude dočasná. Ale ak sa snažíš v
rebélii ublížiť niekomu, kto je večný, tak aj tvoja odplata bude večná. Teda všetci
ľudia si zasluhujú spravodlivú smrť pod Božím čistým, rýdzim hnevom, lebo všetci
sú hriešni a všetci chcú hrešiť aj naďalej.
 

Pán Boh videl človeka a to, že keby takto dokonale spravodlivo súdil svet, neprežil by
žiaden človek. Pán videl biedu ľudí a ich vlastnú neschopnosť, aby sa sami vrátili do
pôvodného plánu, a že sami sa nedokážu stať takými, akých ich stvoril.

Ako sa to potom dá urobiť tak, aby ostal aj Boh spravodlivým (potrestá všetky hriechy
smrťou), a že aj hriešny človek prežije a dostane sa späť na pôvodné miesto, do
pôvodného plánu, ako sa to dá urobiť? Ako sa to dá urobiť, aby ostal Boh spravodlivým, a
aby ospravedlnil hriešnika? K Svätému Bohu sa nemôže priblížiť nič hriešne. Ako sa to dá
urobiť, aby sa hriešny človek dostal do prítomnosti Svätého Boha? K Dobrému Bohu sa
nemôže priblížiť nič zlé. Ako sa to dá urobiť, aby sa zlý človek dostal do prítomnosti
Dobrého Boha? K Spravodlivému Bohu sa nemôže priblížiť nič nespravodlivé. Ako sa to
dá urobiť, aby sa nespravodlivý človek dostal do prítomnosti Spravodlivého Boha? Ak je
Boh ozaj dokonale spravodlivý, nemôže len tak odpustiť hriechy človeka. Ak by ich
odpustil, už by nebol ďalej spravodlivým Bohom, takisto ako by nebol spravodlivý sudca,
ktorý by len tak odpustil viacnásobnému zločincovi jeho trest. Bol by to ohavný,
skorumpovaný, odporný a zlý sudca. Ale náš Boh nie je taký. Náš Hospodin je
spravodlivý. Spravodlivé pre zločinca je dostať trest, väzenie, a spravodlivé pre hriešnika
je dostať trest, smrť. Ak je Boh ozaj spravodlivý, MUSÍ potrestať hriešneho človeka. Musí.
Tak ako sa to môže stať, aby Boh ospravedlnil hriešneho človeka a sám aby ostal
spravodlivým Bohom? 

Vianoce
Rozmýšľala som, čo nové napísať  o Vianociach. Dá sa to vôbec? Čo by

sme ešte o Vianociach nevedeli, resp. mali vedieť? Milí naši čitatelia, zamysleli
ste sa niekedy nad tým z koľkých aspektov, teda zorných uhlov sú vnímané, či
charakterizované  Vianoce?  Ako ich vníma svet, ako ich vnímajú deti, ako ich
vnímame, resp. ako by sme ich mali vnímať
my, kresťania?!

Už od začiatku novembra, teda s
dvojmesačným predstihom sa hypermarkety
snažia „vtláčať“ do podvedomia ľudí, že sa
blížia najkrajšie sviatky roka, sviatky rodiny,
sviatky obdarovávania sa, sviatky radosti,
sviatky pokoja, sviatky detí... Obchodníci
vidia na konci tohto svojho marketingového
ťaženia predaný tovar (často bezcenný) a
zisky a zisky a zisky, ktoré konečne dosiahnu požadovanú výšku. V rodinách,
kde si počas roka na seba jednotliví členovia nenájdu čas, zídu sa aspoň na
Vianoce, vymenia si darčeky (často bezcenné) a úlohy sú splnené. Radosť je
predstieraná a pokoj nastane, keď sa po Vianociach opäť každý vráti do svojho
domu, resp. do vychodených koľají – práca, škola, povinnosti. Možno som to
„pritvrdila“ a možno ani nie. Dnešný svet sa snaží zo všetkých síl, aby vytvoril
ilúziu toho, čo ľuďom 21. storočia tak zúfalo chýba. Je to úžasný paradox – vo
svete, kde sa pod materiálnymi vecami „prehýbajú“ police v obchodoch, na
trhoch,  či v marketoch - niet toho, čo sa za peniaze kúpiť nedá. LÁSKY,
RADOSTI, POKOJA.

Pre veriaceho človeka je práve vianočná radostná zvesť o narodenom
Dieťati tým nevyčerpateľným zdrojom lásky, radosti i pokoja. Veď v Ňom sa
splnilo všetko, čo zasľúbil Boh, čo predpovedali proroci, Koho ohlasoval Ján
Krstiteľ. My, kresťania, ktorých si náš  Boh v Ježišovi Kristovi, vyvolil za svoje deti
toto všetko máme – úplne zdarma. Lebo Pán Boh tak miloval tento svet, že
z LÁSKY mu daroval svojho Syna, aby On sám LÁSKA VEČNÁ NEKONEČNÁ,
zmazal naše hriechy na Golgote. Teraz k nám prichádza opäť ako malé dieťa do
Betlehemských jaslí (to je kresťanský zorný uhol Vianoc) a v nás má znieť
VEĽKÁ RADOSŤ, že sa nám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ Kristus Pán.
Prináša so sebou POKOJ ľuďom dobrej vôle,  všetkým, ktorí sa chcú vo svojich
životoch riadiť podľa tej najlepšej, teda Božej vôle. Prijímať ju, žiť podľa nej, tvoriť
pokoj všade, kde sa nachádzame, aby sme boli soľou i svetlom pre svoje okolie.
A ešte – Vianoce z detského  zorného uhla! Je to čistá, nefalšovaná radosť ako
ju vedia prejaviť iba deti, ktoré nie sú ešte zaťažené starosťami, zbytočným
zhonom, ani pretvárkou. Úprimne veria, že prichádza Ježiško a s Ním niečo
úžasné, čo napĺňa ich srdiečka, no čo oni rozumom ešte nedokážu pochopiť.
Skúsme sa im aspoň trošku podobať! b.f.
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Teda oni traja, Boh Otec, Syn a Duch Svätý sa rozhodli. Rozhodli sa vo svojej
láskavej milosti. Rozhodli sa uskutočniť plán. Plán záchrany. Tento plán sa teraz volá
evanjelium. Toto evanjelium je mocou Božou. Na čo je mocou Božou? Na spasenie!!! Na
spasenie koho? Na spasenie človeka! Ako? Tak, že sa zlý človek dostane do prítomnosti
Dobrého Boha. Tak, že sa nespravodlivý človek dostane do prítomnosti Spravodlivého
Boha. A tak, že sa hriešny človek dostane do prítomnosti Svätého Boha. A toto všetko sa
stane tak, že Pán Boh neporuší žiadnu zo svojich vlastností, ostane rovnako Svätým,
Spravodlivým a Dobrým. Ako sa to môže stať? Cez zástupcu. Cez Zástupcu! Uskutoční sa
veľká výmena!

Pán Boh z milosti poslal svojho Syna, Ježiša Krista na zem, aby žil 100% spravodlivý,
dobrý a svätý život a aby zomrel za hriechy ľudí. Aby Pán Boh potrestal svojho Syna
namiesto ľudí, za ich hriechy. Pán Boh strestal a zdrvil Ježiša na kríži namiesto nás! Uvalil
na Neho naše hriechy, a potom Ho zdrvil pod Svojím Svätým hnevom. Potom pripísal na
náš účet, na náš život, 100% fantastický, spravodlivý, dobrý a svätý život Pána Ježiša, a
už sa na človeka Boh pozerá akoby cez Krista. Pán Boh pozerá na obráteného
znovuzrodeného človeka cez Ježiša Krista, a vidí, že za hriechy toho človeka bolo
zaplatené smrťou, a že ten človek má Ježišov 100%-ne dobrý, spravodlivý a svätý život.
Stala sa teda veľká výmena: môj hriech bol daný Ježišovi, a Ježišova spravodlivosť bola
daná mne. 

Teda teraz už smie prijať Svätý, Spravodlivý a Dobrý Pán Boh do svojej prítomnosti
takého znovuzrodeného hriešneho nespravodlivého a zlého človeka. Prečo ho smie
prijať? Kvôli dvom veciam. Lebo Pán Boh zničil Krista namiesto neho, a ten hriešnik má
na svojom účte pripísané skutky a život Pána Ježiša. Teraz už smie byť taký človek opäť v
pôvodnom pláne, teda žiť v spoločenstve s Bohom, tešiť sa z neho najviac, zdieľať Jeho
slávu a žiť naplnený život. Ale je tento človek naozaj dobrý spravodlivý a svätý? Nie! Ešte
nie! Ach, stále sa mu podarí padnúť, zhrešiť. To len Pán Boh na neho pozerá akoby cez
Krista a vidí ho takto. Ale Pán Boh takého človeka ďalej mení, stále ho posväcuje viac a
viac, pôsobí Duchom Svätým zmenu v tom človeku, lebo ten človek ešte nie je svätý, ešte
nie je spravodlivý, ešte nie je dobrý, ale túži byť, lebo má nové srdce. Mäsité srdce.
Hospodin spôsobil život vo vnútri toho človeka, daroval mu dar pokánia, vložil svojho
Ducha do jeho vnútra. Hospodin sa už stará o svojho milovaného a čo Boh započal, to aj
dokončí. Úspešne dokončí. A preto toho človeka Pán Boh vychováva, niekedy tvrdo, ale
vždy dobre a láskavo. A pomaly ho premieňa na pôvodný obraz. To je aký? Na obraz
Pána Boha, na obraz Pána Ježiša Krista. A potom na konci dní, príde posledný deň, kedy
bude ten hriešny človek naozaj oslávený a vzatý do neba, vykúpený Kristovou krvou,
zachránený z Božej milosti. Naveky s Ním. 

A ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení, ktorí neveria, na tých Svätý Boh pozerá priamo,
bez Zástupcu. Pozerá na ich život a strestá každý ich hriech smrťou a večným
spravodlivým hnevom v pekle, lebo ich priestupok bol proti večnému Bohu, tak teda aj ich
odmena bude večná. laviciach vyvolal potešenie.

o.k.

Detské služby Božie
Advent je časom príprav. A to nezahŕňa len upratovanie (dôkladnejšie než

zvyčajne), pečenie koláčov (a následné tajné misie do špajze) a nakupovanie
darčekov (na nikoho nezabudnúť!), ale srdce kresťana by sa malo pripravovať tiež.
Na čo? Nuž, nie na slávnostnú štedrú večeru, ale na príchod Pána Ježiša. To sme sa
spolu s pani farárkou pokúsili priblížiť deťom 1. adventnú nedeľu na Detských
službách Božích. 

Pretože sa táto výnimočná udalosť organizovala prvýkrát v histórii nášho zboru
(alebo teda kam až moja pamäť siaha), prípravy sprevádzali modlitby plné zvedavého
očakávania. Nakoniec však pohľad na takmer 20 detí v kostolných laviciach vyvolal
potešenie. Z Božej milosti sme smeli spolu prežiť požehnané popoludnie. �

Celé služby Božie boli riadené netradične – po zvyčajnom predspeve dieťa čítalo
Slovo Božie, spievali sa detské piesne, ktoré deti s malou pomocou svojich vedúcich
z besiedky radostne ukazovali. V kázni, doplnenej o prezentáciu a scénky – veselé
i vážne, sa pani farárka prihovárala deťom cez príklad Jána Krstiteľa (Mat 3, 1-11).

Áno, presne tak ako on, aj my
máme pripravovať cestu
Pánovi Ježišovi a ohlasovať
evanjelium. Veď Jeho ďalší
príchod je tak blízko! Preto:
„Kajajte sa, lebo sa priblížilo
nebeské kráľovstvo!“
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Teda oni traja, Boh Otec, Syn a Duch Svätý sa rozhodli. Rozhodli sa vo svojej
láskavej milosti. Rozhodli sa uskutočniť plán. Plán záchrany. Tento plán sa teraz volá
evanjelium. Toto evanjelium je mocou Božou. Na čo je mocou Božou? Na spasenie!!! Na
spasenie koho? Na spasenie človeka! Ako? Tak, že sa zlý človek dostane do prítomnosti
Dobrého Boha. Tak, že sa nespravodlivý človek dostane do prítomnosti Spravodlivého
Boha. A tak, že sa hriešny človek dostane do prítomnosti Svätého Boha. A toto všetko sa
stane tak, že Pán Boh neporuší žiadnu zo svojich vlastností, ostane rovnako Svätým,
Spravodlivým a Dobrým. Ako sa to môže stať? Cez zástupcu. Cez Zástupcu! Uskutoční sa
veľká výmena!

Pán Boh z milosti poslal svojho Syna, Ježiša Krista na zem, aby žil 100% spravodlivý,
dobrý a svätý život a aby zomrel za hriechy ľudí. Aby Pán Boh potrestal svojho Syna
namiesto ľudí, za ich hriechy. Pán Boh strestal a zdrvil Ježiša na kríži namiesto nás! Uvalil
na Neho naše hriechy, a potom Ho zdrvil pod Svojím Svätým hnevom. Potom pripísal na
náš účet, na náš život, 100% fantastický, spravodlivý, dobrý a svätý život Pána Ježiša, a
už sa na človeka Boh pozerá akoby cez Krista. Pán Boh pozerá na obráteného
znovuzrodeného človeka cez Ježiša Krista, a vidí, že za hriechy toho človeka bolo
zaplatené smrťou, a že ten človek má Ježišov 100%-ne dobrý, spravodlivý a svätý život.
Stala sa teda veľká výmena: môj hriech bol daný Ježišovi, a Ježišova spravodlivosť bola
daná mne. 

Teda teraz už smie prijať Svätý, Spravodlivý a Dobrý Pán Boh do svojej prítomnosti
takého znovuzrodeného hriešneho nespravodlivého a zlého človeka. Prečo ho smie
prijať? Kvôli dvom veciam. Lebo Pán Boh zničil Krista namiesto neho, a ten hriešnik má
na svojom účte pripísané skutky a život Pána Ježiša. Teraz už smie byť taký človek opäť v
pôvodnom pláne, teda žiť v spoločenstve s Bohom, tešiť sa z neho najviac, zdieľať Jeho
slávu a žiť naplnený život. Ale je tento človek naozaj dobrý spravodlivý a svätý? Nie! Ešte
nie! Ach, stále sa mu podarí padnúť, zhrešiť. To len Pán Boh na neho pozerá akoby cez
Krista a vidí ho takto. Ale Pán Boh takého človeka ďalej mení, stále ho posväcuje viac a
viac, pôsobí Duchom Svätým zmenu v tom človeku, lebo ten človek ešte nie je svätý, ešte
nie je spravodlivý, ešte nie je dobrý, ale túži byť, lebo má nové srdce. Mäsité srdce.
Hospodin spôsobil život vo vnútri toho človeka, daroval mu dar pokánia, vložil svojho
Ducha do jeho vnútra. Hospodin sa už stará o svojho milovaného a čo Boh započal, to aj
dokončí. Úspešne dokončí. A preto toho človeka Pán Boh vychováva, niekedy tvrdo, ale
vždy dobre a láskavo. A pomaly ho premieňa na pôvodný obraz. To je aký? Na obraz
Pána Boha, na obraz Pána Ježiša Krista. A potom na konci dní, príde posledný deň, kedy
bude ten hriešny človek naozaj oslávený a vzatý do neba, vykúpený Kristovou krvou,
zachránený z Božej milosti. Naveky s Ním. 

A ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení, ktorí neveria, na tých Svätý Boh pozerá priamo,
bez Zástupcu. Pozerá na ich život a strestá každý ich hriech smrťou a večným
spravodlivým hnevom v pekle, lebo ich priestupok bol proti večnému Bohu, tak teda aj ich
odmena bude večná. laviciach vyvolal potešenie.

o.k.

Detské služby Božie
Advent je časom príprav. A to nezahŕňa len upratovanie (dôkladnejšie než

zvyčajne), pečenie koláčov (a následné tajné misie do špajze) a nakupovanie
darčekov (na nikoho nezabudnúť!), ale srdce kresťana by sa malo pripravovať tiež.
Na čo? Nuž, nie na slávnostnú štedrú večeru, ale na príchod Pána Ježiša. To sme sa
spolu s pani farárkou pokúsili priblížiť deťom 1. adventnú nedeľu na Detských
službách Božích. 

Pretože sa táto výnimočná udalosť organizovala prvýkrát v histórii nášho zboru
(alebo teda kam až moja pamäť siaha), prípravy sprevádzali modlitby plné zvedavého
očakávania. Nakoniec však pohľad na takmer 20 detí v kostolných laviciach vyvolal
potešenie. Z Božej milosti sme smeli spolu prežiť požehnané popoludnie. �

Celé služby Božie boli riadené netradične – po zvyčajnom predspeve dieťa čítalo
Slovo Božie, spievali sa detské piesne, ktoré deti s malou pomocou svojich vedúcich
z besiedky radostne ukazovali. V kázni, doplnenej o prezentáciu a scénky – veselé
i vážne, sa pani farárka prihovárala deťom cez príklad Jána Krstiteľa (Mat 3, 1-11).
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Príbeh stvorenstva - Evanjelium Ježiša Krista
Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby s Ním mal človek spoločenstvo a aby

s Ním žil naplnený život, aby sa tešil v Ňom a zdieľal Jeho slávu. Ale človek zhrešil, padol
a odklonil sa od pôvodného Božieho plánu. Takto, už hriešny, nemohol prebývať so
Svätým a Dobrým, a Spravodlivým Bohom, lebo človek nebol svätý, nebol spravodlivý a
nebol ani dobrý. Človek sa stal zlým, nespravodlivým a hriešnym. Jeho srdce skamenelo.
Jeho vnútro umrelo. Človek sa stal nepriateľom Boha, znenávidel Ho, porušil zmluvu
medzi Bohom a človekom, pokrivil sa, stal sa napospol zlým. Už nemiloval Boha, ale
miloval seba. Už nemiloval to, čo je dobré, už miloval, čo je zlé. Stal sa ohavnosťou
presne ako jeho nový otec – diabol. Ukrutná černota začala prebývať v srdci padlého
človeka, ohavný a smutný obraz niesol človek.

Pán Boh zasľúbil, že každý hriech zasluhuje odplatu – smrť. Každý hriech! Ak by toto
porušil, zaprel by samého seba. Nemohol a nemôže to porušiť. Hospodin nemôže len tak
prehliadnuť hriech! Pán Boh nemôže porušiť svoju vlastnú spravodlivosť v menej svojej
lásky. Každý hriech bude spravodlivo potrestaný! Každý jeden hriech! Každý hriech
každého človeka bude potrestaný úplne, plne a dostatočne – smrťou a Božím
hnevom v pekle. A toto peklo bude trvať naveky, lebo človek sa snažil uchvátiť,
ukradnúť slávu Večnému Bohu, a preto bude odplata tiež večná – večná smrť.
Previnenie voči dokonalej Nádhere ústi k dokonalému trestu – dokonalý trest je
večný. Ak ublížiš dočasnému stvoreniu, odplata bude dočasná. Ale ak sa snažíš v
rebélii ublížiť niekomu, kto je večný, tak aj tvoja odplata bude večná. Teda všetci
ľudia si zasluhujú spravodlivú smrť pod Božím čistým, rýdzim hnevom, lebo všetci
sú hriešni a všetci chcú hrešiť aj naďalej.
 

Pán Boh videl človeka a to, že keby takto dokonale spravodlivo súdil svet, neprežil by
žiaden človek. Pán videl biedu ľudí a ich vlastnú neschopnosť, aby sa sami vrátili do
pôvodného plánu, a že sami sa nedokážu stať takými, akých ich stvoril.

Ako sa to potom dá urobiť tak, aby ostal aj Boh spravodlivým (potrestá všetky hriechy
smrťou), a že aj hriešny človek prežije a dostane sa späť na pôvodné miesto, do
pôvodného plánu, ako sa to dá urobiť? Ako sa to dá urobiť, aby ostal Boh spravodlivým, a
aby ospravedlnil hriešnika? K Svätému Bohu sa nemôže priblížiť nič hriešne. Ako sa to dá
urobiť, aby sa hriešny človek dostal do prítomnosti Svätého Boha? K Dobrému Bohu sa
nemôže priblížiť nič zlé. Ako sa to dá urobiť, aby sa zlý človek dostal do prítomnosti
Dobrého Boha? K Spravodlivému Bohu sa nemôže priblížiť nič nespravodlivé. Ako sa to
dá urobiť, aby sa nespravodlivý človek dostal do prítomnosti Spravodlivého Boha? Ak je
Boh ozaj dokonale spravodlivý, nemôže len tak odpustiť hriechy človeka. Ak by ich
odpustil, už by nebol ďalej spravodlivým Bohom, takisto ako by nebol spravodlivý sudca,
ktorý by len tak odpustil viacnásobnému zločincovi jeho trest. Bol by to ohavný,
skorumpovaný, odporný a zlý sudca. Ale náš Boh nie je taký. Náš Hospodin je
spravodlivý. Spravodlivé pre zločinca je dostať trest, väzenie, a spravodlivé pre hriešnika
je dostať trest, smrť. Ak je Boh ozaj spravodlivý, MUSÍ potrestať hriešneho človeka. Musí.
Tak ako sa to môže stať, aby Boh ospravedlnil hriešneho človeka a sám aby ostal
spravodlivým Bohom? 

Vianoce
Rozmýšľala som, čo nové napísať  o Vianociach. Dá sa to vôbec? Čo by

sme ešte o Vianociach nevedeli, resp. mali vedieť? Milí naši čitatelia, zamysleli
ste sa niekedy nad tým z koľkých aspektov, teda zorných uhlov sú vnímané, či
charakterizované  Vianoce?  Ako ich vníma svet, ako ich vnímajú deti, ako ich
vnímame, resp. ako by sme ich mali vnímať
my, kresťania?!

Už od začiatku novembra, teda s
dvojmesačným predstihom sa hypermarkety
snažia „vtláčať“ do podvedomia ľudí, že sa
blížia najkrajšie sviatky roka, sviatky rodiny,
sviatky obdarovávania sa, sviatky radosti,
sviatky pokoja, sviatky detí... Obchodníci
vidia na konci tohto svojho marketingového
ťaženia predaný tovar (často bezcenný) a
zisky a zisky a zisky, ktoré konečne dosiahnu požadovanú výšku. V rodinách,
kde si počas roka na seba jednotliví členovia nenájdu čas, zídu sa aspoň na
Vianoce, vymenia si darčeky (často bezcenné) a úlohy sú splnené. Radosť je
predstieraná a pokoj nastane, keď sa po Vianociach opäť každý vráti do svojho
domu, resp. do vychodených koľají – práca, škola, povinnosti. Možno som to
„pritvrdila“ a možno ani nie. Dnešný svet sa snaží zo všetkých síl, aby vytvoril
ilúziu toho, čo ľuďom 21. storočia tak zúfalo chýba. Je to úžasný paradox – vo
svete, kde sa pod materiálnymi vecami „prehýbajú“ police v obchodoch, na
trhoch,  či v marketoch - niet toho, čo sa za peniaze kúpiť nedá. LÁSKY,
RADOSTI, POKOJA.

Pre veriaceho človeka je práve vianočná radostná zvesť o narodenom
Dieťati tým nevyčerpateľným zdrojom lásky, radosti i pokoja. Veď v Ňom sa
splnilo všetko, čo zasľúbil Boh, čo predpovedali proroci, Koho ohlasoval Ján
Krstiteľ. My, kresťania, ktorých si náš  Boh v Ježišovi Kristovi, vyvolil za svoje deti
toto všetko máme – úplne zdarma. Lebo Pán Boh tak miloval tento svet, že
z LÁSKY mu daroval svojho Syna, aby On sám LÁSKA VEČNÁ NEKONEČNÁ,
zmazal naše hriechy na Golgote. Teraz k nám prichádza opäť ako malé dieťa do
Betlehemských jaslí (to je kresťanský zorný uhol Vianoc) a v nás má znieť
VEĽKÁ RADOSŤ, že sa nám v meste Dávidovom narodil Spasiteľ Kristus Pán.
Prináša so sebou POKOJ ľuďom dobrej vôle,  všetkým, ktorí sa chcú vo svojich
životoch riadiť podľa tej najlepšej, teda Božej vôle. Prijímať ju, žiť podľa nej, tvoriť
pokoj všade, kde sa nachádzame, aby sme boli soľou i svetlom pre svoje okolie.
A ešte – Vianoce z detského  zorného uhla! Je to čistá, nefalšovaná radosť ako
ju vedia prejaviť iba deti, ktoré nie sú ešte zaťažené starosťami, zbytočným
zhonom, ani pretvárkou. Úprimne veria, že prichádza Ježiško a s Ním niečo
úžasné, čo napĺňa ich srdiečka, no čo oni rozumom ešte nedokážu pochopiť.
Skúsme sa im aspoň trošku podobať! b.f.
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Milí kamaráti!
Hurá! Už sú tu Vianoce! Kto však vie, čo je na Vianociach také
super? Sneh? Koláče? Stromček? Darčeky? Nie. Nič z toho.
To najúžasnejšie na Vianociach je, že si môžeme pripomínať
narodenie Pána Ježiša. Vlastne slávime Jeho narodeniny. 

Pán Ježiš prišiel na túto zem ako malé bábätko, aby očistil všetkých ľudí (aj
Teba!) od hriechov ako veľký Záchranca. Nie je to super?

Úloha: Vyfarbi si tento obrázok podľa číselnej nápovedy.

Detská víkendovka

Na začiatku novembra sme sa s deťmi vybrali na jesennú víkendovku do Tatier. Už
tradične nás srdečne privítali v mládežníckom centre ICHTYS vo Veľkom Slavkove.
Pobytu sa zúčastnilo 21 detí, prevažne z Budimíra a okolia. 

Témou našej víkendovky boli dávne udalosti ľudstva, ktoré nasledovali po stvorení
sveta a páde v raji. Zistili sme kto bol Enoch, Noe a kde sa nachádzal Babylon. Je to
pozoruhodné, že aj títo „prví“ ľudia, ktorí si možno pamätali na Adama a Evu, tak ľahko
zabudli na Pána Boha. Je to smutná podstata nás ľudí, že sa tak rýchlo dáme oklamať
pýchou a stiahnuť hriechom. Svetlým príkladom
nám v tom je Enoch, ktorí chodil s Bohom alebo
Noe, ktorý verne počúval Boha aj za cenu veľkého
výsmechu a nepochopenia. Pán Boh má vždy plán
ako nás zachrániť, ako dať milosť človeku a je
natoľko mocný, aby to aj napriek našej tvrdohlavosti
a nevere dokázal.

S deťmi sme prežili požehnaný čas aj pri
piesňach, spoločných modlitbách, či hrách. Vďaka
Božej milosti sme sa mali počasie, ktoré nám
dovolilo absolvovať aj 2 prechádzky v okolí. Som
vďačná za Božiu starostlivosť a ochranu aj počas
týchto dní

.
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„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
L 2, 14

Milí čitatelia zborového časopisu Pokoj, bratia a sestry!

Každú nedeľu spievame „Sláva na
výsostiach Pánu Bohu...“ Táto veľká Gloria (Sláva)
mala svoje miesto už v prvotnej cirkvi. Vtedy ale
len vo vianočnej vigílii. Už v 2. storočí sa dostáva
do hlavných služieb Božích. A pokojne by sme jej
historický vývoj vedeli sledovať až do dnešných
dní. Čo je však dôležitejšie je, že tento krásny
slávospev je spev anjelov nebeských pri narodení
Spasiteľa Ježiša Krista. Týmto krásnym
slávospevom, ktorým anjel spolu s rytierstvom
nebeským volali Bohu na slávu, voláme i my každú
nedeľu. Takýmto spôsobom sa pridávame k oslave
Boha za dar Spasiteľa narodeného v Betleheme.

Neraz sú tieto slová, či už v slovenskej alebo latinskej verzii, aj súčasťou vianočných
pohľadníc. Ak sú tieto slová našou súčasťou týždeň čo týždeň v našich chrámoch Božích,
či by nemal byť ich obsah potom súčasťou nášho každodenného života, a  nielen počas
Vianoc kedy nám tieto slová akosi dotvárajú celkovú atmosféru či obrázok Betlehema?

Azda tí betlehemskí anjeli vo svojom pozdrave povedali, že tá „sláva Bohu...“ sa
má vzdávať len v jeden deň v roku? Vzdávame Bohu slávu aj v bežné dni? Vzdávame
mu slávu svojimi myšlienkami, slovami i skutkami? A či azda ten „pokoj na zemi...“ má
trvať tiež len jeden deň v roku? A čo tá dobrá vôľa v ľuďoch? Azda i ona ma panovať
v našich srdciach len dovtedy kým naše domácnosti zdobia vianočné stromčeky? A čo
potom? Naspäť nepokoj, rozbroje, sváry, závisť, ohováranie, neochota atď.? Skutočne
je možné tieto vzácne slová, tento slávospev obmedziť na jeden deň? Takýmto
pohľadom by sme veľmi oklieštili moc narodeného Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý
priniesol spásu celému svetu. Práve preto je i tento vianočný anjelský spev pozvaním
k oslave k Pána Boha, ktorý prináša skutočný pokoj. Zároveň je tento spev i hľadajúcim
spevom. Pán Boh týmto evanjeliovým spevom hľadá tých, ktorí žijú v tme hriechu a smrti
večnej, tak ako týmto spevom našiel pastierov. Pastieri na tento slávospev odpovedali
konkrétnymi skutkami – rýchlo odišli do Betlehema, aby videli čo sa stalo. Pastieri sa
vydali na cestu k Ježišovi. Takto odpovedali na tento spev, ktorý je plný radostnej správy –
evanjelia. 

Milí čitatelia, bratia a sestry, nech aj nás Pán Boh skrze Ducha Svätého vedia
slovami evanjelia i v nastávajúcom roku 2020 v ústrety Ježišovi Kristovi, aby pokoj
a dobrá vôľa v nás všetkých vládli v našich životoch, vzťahoch, v našom cirkevnom zbore
i v našej cirkvi nielen počas vianočných sviatkov, ale každého jedného dňa. 

 
Anna Debnárová, zborová farárka v Budimíri

Život s Nebeským Otcom
Božím dieťaťom sa stala vo veku 14 rokov, keď som na dorastovom výlete prijala Pána

Ježiša do srdca. Začala som chodiť do kostola a na dorast, neskôr na mládež. Popri tom som si
čítala Bibliu, modlila sa a počula hlas Ducha Svätého. Prihováral sa mi, napomínal,
povzbudzoval ma cez Božie Slovo a  utešoval, uisťoval cez slová kresťanských piesní
(mládežníckych i z evanjelického spevníka). Niekedy som Ho odmietla počúvnuť a išla som
vlastnou cestou. Keď som nebola vzdialená, tak som dokázala
tento hlas intenzívne vnímať, rozpoznať a aj poslúchnuť. 

Žila som život viery, mala som to v mysli usporiadané
a prežívala som život viery v bežnom živote i cez emócie. No
Otcova láska nebola v mojom srdci v plnosti. Niekoľko rokov som
hľadala Boží charakter, ale keďže som vzťah s pozemským ockom
nemala najlepší, nedokázala som prijať to, že ma Boh miluje a už
vôbec som mu nedokázala povedať Ocko môj. Blízky mi bol Duch
Svätý a Pán Ježiš. V Biblii som našla charakteristiku, ktorá bola
blízka môjmu srdcu, a to, že Pán Ježiš je môj MOCNÝ HRDINA. 

Niekoľko rokov späť ma sprevádzal verš z Biblie:
„Blahoslavení, čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ Matúš 5,8.
Stále som sa modlila: „Srdce čisté stvor mi, ó, Bože, a obnov vo
mne ducha pevného. Amen.“ Tá modlitba súvisela aj s tým, že som prežívala náročné obdobie
vo vzťahoch. Roky som sa snažila, aby iní boli šťastní a spokojní na úkor toho, ako som to
naozaj prežívala vo svojom srdci. Keďže to všetko bolo prevažne z mojich vlastných síl, prišlo
obdobie, že som vyčerpala svoje sily a očakávala, že aj pre mňa niekto niečo urobí a pochopí
ma. No neprichádzalo to... Teda aspoň nie v takej podobe, akú som očakávala. Namiesto toho
prišlo sklamanie z ľudí a moralizovanie, či po tom všetkom, čo som bola ochotná a schopná
urobiť, si ja nezaslúžim niečo lepšie. Tak nasledoval hnev na všetko a všetkých. Mala som
hrozné myšlienky v zmysle, že ma vlastne nikto nemá rád, nikomu na mne nezáleží a že aj
keby som zomrela, nikomu by som nechýbala. Bolo to desivé. 

V jeden deň som jasne počula hlas: „Miluj Boha z celého srdca.“, a potom: „Ja som mocný
Boh.“ Došlo mi, že Pán Boh mi chce povedať, že On je pre mňa tiež tým MOCNÝM HRDINOM.
Duch Svätý mi odkryl, čo všetko som odpustila, ale nezabudla a nanovo som odpúšťala, ale
úprimne zo srdca môjmu ockovi, mamke, svokre, manželovej krstnej a švagrinej, manželovi,
i samej sebe. A keď som to urobila, tak zo mňa spadla obrovská záťaž niečoho, čo som so
sebou ťahala a bola tým utláčaná. Zrazu som bola slobodná v Kristu a začala som vidieť veci,
ktoré sa mi v živote diali novým, premeneným spôsobom. „A my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Rim 8,28. „Čo teda povedať na to?
Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás
všetkých, akoby nám nedaroval s Ním všetko?“ Rim 8, 31-32.

„Lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. Preto dajte veľký pozor na
seba a milujte Hospodina, svojho Boha.“ Józue 23,10b. „Milovať budeš Hospodina, svojho
Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom
srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom
dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na
ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na
svoje brány.“ 5 Mojžišova 6, 5-9. 



V tomto predvianočnom čase nájdeme len
zriedka pokojného a bezstarostného človeka.
Žijeme  v časoch, kedy veľakrát čin predchádza
pokojnému rozhodnutiu a teraz k tomu pribudol
aj predvianočný zhon. Hlavne, aby bolo
upratané, nakúpené, uvarené - napečené
a samozrejme darčeky sú tiež dôležité, veľa krát
bez uváženia, len aby nejaký bol.

Okrem tohto predvianočného zhonu mnoho
kresťanov nosí v srdci aj starosti, niektorí žijú
v strachu a tajne ich sužuje panika. Pre týchto
by bol najkrajší darček  návšteva
a povzbudenie. U mnohých sa pokoj dostaví na
malú chvíľu, ale opäť zmizne. 

Avšak Zachariáš prorokoval: ... aby sme mu
bez strachu slúžili, vo svätosti a mohli chodiť
s Bohom bez strachu a v pokoji po všetky dni
svojho života! Luk. 1, 74-75. To zahrňuje aj dni
zármutku, či utrpenia, skúšky, či neistoty. Bez
ohľadu na to čo prežívame, či sú to dobré,
alebo ťažšie časy, môžeme stále prežívať pokoj.

Ježiš je Kráľ pokoja! Pri Jeho narodení anjeli
spievali „...a na zemi pokoj“ Luk.2,14. A sám
Ježiš sľúbil „... aby ste vo mne pokoj mali“ Ján
16,33.  V tomto svete budeme čeliť súženiam,
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TÉMA ČÍSLA:
VIANOCE

Teraz, keď som prešla cestou odpustenia a prijala Božiu lásku v plnosti, môžem z hĺbky
srdca vyznať, že milujem svojho Boha z celého srdca, duše a sily. To bola Jeho cesta pre mňa.
Som vďačná Pánu Bohu, že On sám sa mi dal takto poznať, čo pokladám za prenesmiernu
milosť. Je mojím MOCNÝM HRDINOM. „Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina.“
Jeremiáš 20,11a. Tiež som vďačná, že ma ďalej učí a vedie životom, počujem jasnejšie Jeho
hlas. „Odpovedajúc mu Ježiš, riekol: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj
Otec bude ho milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“ Ján 14,23. Prídeme
k nemu znamená, že prídu všetci traja Duch Svätý, Pán Ježiš a Pán Boh. Teraz viem, že po
pravici so mnou kráča môj Nebeský Ocko, po ľavej strane môj Spasiteľ Ježiš a Duch Svätý je
vo mne. 

Ďakujem, že Jeho láska v plnosti prenikla do môjho srdca. Moje srdce bolo z Božej milosti
premenené a mohla som byť obnovená duchom svojej mysle. „Obnovte sa duchom svojej
mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“
Efezským 4, 23-24.

Z úprimného srdca prajem všetkým, ktorí čítate tieto slová, aby ste aj vy spoznali Lásku
a Pravdu nášho Nebeského Ocka, či už ste hľadajúci, utláčaní alebo tí, čo chcú jednoducho
viac.

"Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen."                      
                                                                                                                         Ef 6, 24
 (m.b.)

VIANOČNÁ HYMNA LÁSKY 
Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami
a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba
dekoratérom... 
Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných koláčikov,  labužníckych maškŕt
a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by
som ničím iba kuchárom. 
Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj
majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo. 
Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anjelmi a háčkovanými hviezdami, zúčastnil sa
tisícich osláv a v zbore spieval kantáty, ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som
nepochopil, o čo vlastne ide.  
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa. 
Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manžela/manželky.  
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu. 
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom a priliehavými
obrusmi. Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste. 
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí
darčekom odpovedať nemôžu. 
Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 
Láska nikdy neprestane. Videohry sa rozbijú, perlové retiazky sa roztrhnú, tenisové rakety
zhrdzavejú, ale dar lásky zostáva... 

Inšpirované: Hymnou lásky (1. Korintským 13. kapitola); zdroj: neznámy

2 Úvod
3 Slovo sestry farárky
4 Udialo sa
5 Zamyslenie
7 Udialo sa
8 Osobnosť Vianoc
9 Obláčik pre deti
10 Svedectvo
12 Oznamy

„On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia

a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi..“     ( 2. Tim 1, 9)

prenasledovaniam a ohnivým skúškam. Budeme teda pokúšaní, budeme trpieť pre meno
Ježiša Krista. Možno sa to nečíta ľahko a určite to nie je lákavé, ale On nám zasľúbil
Tešiteľa a Radcu - Ducha Svätého. Preto mu máme slúžiť v spravodlivosti, plní pokoja

v Duchu Svätom za všetkých
okolnosti - to je Jeho vôľa.

Pokoj za každých
okolností! Je to skutočne
nadprirodzené, však? Ale Pán
Boh zasľúbil, že bude
k dispozícií všetkým, ktorí bolí
ospravedlnení vierou a prijali
SPASITEĽA. On svoje slovo
dodrží!

Vaša redakcia
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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 16,30

VIANOČNÁ MODLITBA DIEŤAŤA

Za ruku chyť ma, otec, mama,
do chrámu poďme spolu dnes,
s Bohom je cesta požehnaná,

On ohlasuje veľkú zvesť,

že Ježiš prišiel pre nás z neba,
v pokore, láske skromnosti,
by chránil večne mňa i teba,

učinil život radostným.

Za ruku chyť ma, otec, mama,
oslávme tento Vianoc čas,

udalosť je to nevídaná,
plná je ozdôb, rôznych krás.

Tešme sa všetci, jasajme,
v srdci nech znie nám chvála,

Božieho Syna vítajme,
Jemu buď česť a sláva!

Amen.

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

Štedrý večer:
24. 12. 2019 o 16,00 v Budimíri
1. slávnosť vianočná:
25. 12. 2019 o 9,00 v Budimíri
2. slávnosť vianočná:
26. 12. 2019 o 9,00 v Budimíri
Ekumenický vianočný koncert:
29. 12. 2019 o 15,00 v Budimíri
Závierka občianskeho roka:
31. 12. 2019 o 18,00 v Budimíri
Nový rok:
1. 1. 2020 o 9,00 v Budimíri
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