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ktorého hľadá a ktorý jej môže pomôcť, stojí pri nej, ale
ona Ho pre svoju bolesť nevidí a zháňa sa po tom, ktorý
je mŕtvy a ktorý jej pomôcť nemôže. Smiešne alebo
smutné?
A je to len príbeh Márie Magdalény? Či sa tento jej
príbeh tak žalostne neopakuje vždy znova? Aj dnes ľudia
hľadajú radšej nejaké prázdne zvyky a formy či tradície ale o živého Krista im veľmi nejde. Nežijú so živým
Kristom, ale spomínajú na toho Krista, ktorý tu bol
kedysi dávno. Spomínajú na udalosti z jeho života, a
pritom nevnímajú, že On stojí pri nich, že ich oslovuje a
chce im pomôcť.
Sestry a bratia, ruku na srdce, koľkokrát aj nás
bolesť, únava či sklamanie premohli natoľko, že sme
stratili pokoj, a v snahe nájsť ho, obracali sme sa na
všetky strany a nevideli sme Krista, ktorý stál pred nami
a s láskou vyslovoval naše meno: - …, prečo plačeš?
Koho hľadáš? Ten, koho hľadáme, stojí i teraz pred nami.
Vnímame to? A chceme to vôbec vnímať a veriť tomu?
Lebo ak nie, potom niet divu, že si nevieme rady
so svojím životom, že tak ako Mária Magdaléna plačeme
nad hrobom svojich životných nádejí a vízií a sme
nešťastní.
Skutočnú radosť a pokoj nenájdeme v žiadnych
prázdnych zvykoch, dokonca ani v slávení veľkonočných
sviatkov, ak táto oslava bude pre nás iba spomienkou na
Kristovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie.
Ak pôst a všetky veľkopiatočné i veľkonočné
udalosti u mňa nevyvrcholia v dôveru v Krista a v to, že
ja uverím a začnem vnímať a brať vážne to, že predo
mnou stojí živý Kristus, ktorý ma hľadá, ktorý sa mi
s láskou prihovára, ktorý mi chce pomôcť, ktorý ma chce
viesť mojím životom, tak potom je to zlé a také smutné.
Potom je ťažké prežívať radosť v živote, a ono to vlastne
ani nie je možné.
Preto neuspokojme sa s hľadaním mŕtveho Krista,
s prázdnymi zvykmi, so spomínaním na Krista, ktorý tu
kedysi žil, ale uverme tomu, že On je i v tejto chvíli tu.
S láskou vyslovuje práve moje meno a chce mi pomôcť
naplniť poslanie, pre ktoré som sa na tento svet narodil.
A aké je to poslanie? Je to spása – záchrana moja i
druhých ľudí. A ono to nie je nič lacné, ani ľahké, a Pán
Ježiš nám ani nikde nesľubuje, že to bude ľahké, ale
sľubuje nám, že On bude s nami. Verím tomu? Ak áno,

Veľkonočná Kázeň
Mária Jenčová
Efezským 2, 4-10, 19-22, Ján 20, 1-18
Drahí bratia a sestry, mnohí ľudia si už povzdychli:
Čo ja by som dal za to, keby sa Ježiš mne takto ukázal,
keby sa mi zjavil, to by sa mi verilo! Ako by ma to
povzbudilo! To by bolo hneď všetko úplne iné!

Márii Magdaléne sa zjavil. Dokonca ako prvej –
úžasné a veľkolepé. …ale počujeme dobre? Čo to ona
robí? Živý Kristus stojí pri nej, dokonca sa jej s láskou
prihovára: - Čo plačeš? Koho hľadáš? A ona mu hovorí: Ak si ty odniesol môjho Pána, povedz mi, kde si ho
položil, a ja ho vezmem. Povieme si: To snáď nie je
pravda! Je to až komické. Ona sa vlastne pýta živého
Krista, kde je ten mŕtvy Kristus. Zrejme plač, smútok,
bolesť, únava a sklamanie ju natoľko premohli, že
nevníma skutočného Krista, ktorý stojí pred ňou. Ten,
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všetko sa stáva iným. Ako sme to čítali v Evanjeliu? Keď Mária
Magdaléna konečne spoznala, že Kristus stojí pri nej, že ku nej hovorí,
ostala ďalej plakať pri hrobe? Kdeže! Toto stretnutie ju navždy zmenilo!
Uteká od hrobu a celá radostná beží a svedčí o tom, že Kristus žije!
Ak chceme povstať z hrobov našich nenaplnených túžob a
ideálov, ak chceme povstať zo svojho smútku a zúfalstva, hľadajme
živého Krista! On v tejto chvíli prichádza k Tebe a s láskou vyslovuje
Tvoje meno a pýta sa Ťa: - Prečo plačeš? …Vo mne nájdeš to, čo
v živote hľadáš.
Ak sme ochotní tomu uveriť, náš život už nikdy nebude ako
predtým, …nemôže byť, lebo viem, aký som vzácny, že moja hodnota sa
rovná cene Kristovej krvi, viem, že nie som sám na svoj život, ani na
svoje bolesti, dokonca viem, že tá ľudská bolesť nemôže byť
nezmyselná, ak sa ju rozhodol podstúpiť sám Boh. Kristova prítomnosť
mi dáva nádej, že na dne i toho mojho kalicha je perla – a tou je
vzkriesenie, večný život s Bohom.
Raz na Zelený štvrtok sme v Prahe navštívili dnes už nebohú
maminku brata Jaroslava Kratku. Bola rodáčka z Jenkoviec, bývala u
dcéry, mala už vyše 80 rokov a v posledné obdobie jej života sa u nej
striedala jedna nemoc za druhou. Toho času bola už asi mesiac
v nemocnici so zlomeninou stehennej kosti. Rozhodli sme sa, že ju pred
Veľkou nocou pôjdeme povzbudiť. Avšak, ťažko povedať, kto z nás bol
viac povzbudený. Keď som ju videla v tých bolestiach, ťažko som
hľadala slová potešenia, napokon som začala: „Dnes je Zelený štvrtok a
Vy v tom svojom trápení akoby ste tiež prechádzali takou krížovou
cestou spolu s Kristom.“ Jej reakcia nám takmer vyrazila dych. Ani si
nepovzdychla, ani nezaplakala, ale oči sa jej rozžiarili, nadýchla sa, a i
keď so značným vypätím, ale takmer doslova s nadšením zo seba vydala:
„A ja ďakujem Bohu za ten kríž! Že ho môžem niesť. Že ma považuje za
hodnú toho… Lebo cez ten kríž si ma priťahuje bližšie k sebe. A ja
verím tomu, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. A len o jedno
prosím, aby som Mu zostala verná až dokonca, až kým si ma vezme
k sebe.“
Sestry a bratia, toto robí viera v živého Krista. Ona mení našu
bolesť a naše trápenie a dáva im zmysel. Jedine ona dáva zmysel nášmu
životu.
12. augusta 1970 zomrel v Anglicku jeden mladý vysokoškolák na
rakovinu a vedel o tom, že ju má. Bol predsedom spolku študentov na
univerzite v Cambridgi a pritom zanieteným bojovníkom za sociálnu
spravodlivosť. Rok pred svojou smrťou ešte vypracoval projekt, ktorý
mal pomáhať deťom vysťahovalcov učiť sa anglicky. Jeho otec bol
profesorom a riaditeľom Ústavu pre pokročilé štúdium práva na
Londýnskej univerzite. Bol známym kresťanským pracovníkom,
autorom vynikajúcich kníh, v britskom rozhlase mával ranné duchovné
príhovory. Päť dní po smrti svojho syna mal rozhlasový príhovor na
tému: Zmŕtvychvstanie Krista. Keď predložil dôvody, prečo je
presvedčený o tom, že Kristovo zmŕtvychvstanie je skutočná udalosť,
pokračoval: „Som ochotný dať preto do stávky svoj vlastný život. V tejto
viere zomieral aj môj syn a jeho posledná veta bola: „Idem k môjmu
Pánovi.“ Som presvedčený, že sa nemýlil.“
Sestry a bratia, poznať svoju cenu a zmysel svojho života, mať
silu niesť svoj kríž a radovať sa i v utrpení, mať nádej i v smútku a nad
hrobom našich nenaplnených túžob i nad hrobom našich milých – táto
sila nie je z človeka. Je to moc Kristovej živej prítomnosti v nás, ktorá
premenila a stále premieňa miliony ľudských životov.
A tak milý bratu, milá sestra, tento živý Kristus stojí v tejto chvíli i
pred Tebou. Vidí celý Tvoj život, všetko Tvoje trápenie i Tvoje túžby,
vyslovuje Tvoje meno a s láskou sa Ťa pýta: - Prečo plačeš? Koho
hľadáš? …aká bude dnes Tvoja odpoveď na Jeho otázku?
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Modlitba
Mária Jenčová
Pane Ježišu Kriste, vyznávame Ti,
že aj náš život je často bez radosti a
pokoja, lebo Ťa nehľadáme v Tvojom
Slove, v modlitbe, nevidíme Ťa v našich
blížnych a v udalostiach, ktorými nás
vedieš.
Odpusť nám, že tak často sa nám
vytráca zmysel nášho života a všetkého
ťažkého v ňom. Odpusť, že tak málo sa
utiekame k Tebe a tak málo čerpáme silu
z Tvojej prítomnosti a lásky.
Zmiluj sa nad nami a pomôž našej
nedôvere. Premeň a naplň i naše srdcia
radosťou
a
vďačnosťou
z Tvojho
víťazstva a z Tvojej blízkosti.
Amen.

Modlitba
Zuzana Janošová
Ja sa rozprávať s Tebou chcem.
Ó, drahý Bože, Otče môj,
chválim Ťa a vyvyšujem,
láskavý, milý Pane môj.
Prichádzam teda pred trón Tvoj
v pokore srdca svojho,
otváram Ti ho dokorán,
zošli doň Ducha svojho.
Si darcom môjho života,
láskavým učiteľom,
trpezlivo ma naprávaš
a vedieš správnym smerom.
Zostaň, ó, prosím, aj ďalej
oporou v žitia boji,
sila človeku ubúda,
telo k zemi sa kloní.
Ja chcem aj touto modlitbou
prosiť Ťa, drahý Pane,
dotkni sa všetkých blúdiacich,
zapáľ v nich lásky plameň.
Aby tak všetci spoločne
chválami sme Ťa ctili,
ó, zvrchovaný Bože náš,
dávaj nám k tomu sily.
Prosím za vodcov duchovných,
ktorým si úrad zveril,
nech všetko s láskou konajú,
daj, aby im ľud veril.
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Prosím za mládež i deti,
nech robia to, čo treba,
aby spoločne stmelení
oslavovali Teba.
Za manželstvá a rodiny
Ťa veľmi prosím, Pane,
zaceľuj všetky trhliny,
udeľ tam požehnanie.
Vytrhaj všetku burinu
a rozbúraj prekážky,
nech svetlo s láskou preniknú
a zostanú tam navždy.

Kapitola 2.1.Komentár k hospodáreniu zboru
Výsledkom hospodárenia r. 2015 je prebytok v sume 1 625.- Eur.
Oproti rozpočtu hospodárenia 9 950.- Eur je značne vyšší. Správne
znenie uvedeného textu je nasledovné:
Výsledkom hospodárenia r. 2015 je prebytok v sume 1 625.- Eur.
Oproti deficitnému rozpočtu hospodárenia -9 950.- Eur je značne vyšší.
Kapitola 2.6. Rozpočet na rok 2016
Rozpočet na r. 2015 je postavený na pláne príjmov vo výške
34 500.-Eur, s vyššími plánovanými výdajmi a to vo výške 43 950.- Eur.
Správne znenie uvedeného textu je nasledovné:
Rozpočet na r. 2016 je postavený na pláne príjmov vo výške
34 500.-Eur, s vyššími plánovanými výdajmi a to vo výške 43 950.- Eur.

Za mier vo svete prosím Ťa,
dopomôž k tomu, Pane,
nech stíchnu zbrane mrazivé
a krviprelievanie.

V tabuľke na str. 10 Prehľad hospodárenia v r. 2015 nemá byť
položka kostolník, kantor v sume -3 228.- Eur uvedená vo výdajoch
kapitoly Prevádzka budov, ale vo výdajoch kapitoly Služby pre zbor,
v tomto členení: služba kostolníka -2 400.- Eur,služba kantora na
Bohoslužbách a ostatných príležitostiach v kostole -522.-Eur, služba
kantorky pri vedení zborového spevokolu -306.- Eur.

Ja tieto prosby úprimné
do rúk Tvojich vkladám
vo viere, že Ty najlepšie,
rozhodneš o tom sám.

Milí čitatelia Kalvína, za uvedené nepresnosti sa Vám zároveň
ospravedlňujeme.

Výročná správa – opravy
a doplnenie
Juraj Gajdošoci, Jaroslav Bánoci
Milí bratia a milé sestry, vo Výročnej
správe o duchovnom a hmotnom živote
zboru za rok 2015 publikovanej
v minulom čísle nášho časopisu, boli
uverejnené niektoré chybné informácie,
ktoré týmto dávame na správnu mieru.
Kapitola 1.1.Konfirmácia – doplnenie
neuvedeného
mena
a priezviska
konfirmandky – Konfirmovaná v r. 2015
Viktória Viragová.
Kapitola 1.2.Cirkevno – zborové
udalosti v roku 2015, Január - doplnenie
o kantorskej službe brata Stanislava
Kasinca:
Na Nový rok 1.1.2015 začal
v našom zbore stálu kantorskú službu
kantor Stanislav Kasinec. Jeho kantorská
služba sa stala veľkým prínosom pre náš
zbor. Zanietene a oddane kantoroval
v roku 2015 na bohoslužbách dopoludnia
a popoludní, na sobášoch či pohreboch.
Jeho spev sprevádzal aj misijno
diakonické
stretnutia
v zbore,
ekumenické bohoslužby a iné podujatia.
Za jeho službu mu veľmi pekne
ďakujeme.
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Stretnutie seniorov v Borde
Zuzana Janošová
V dňoch 7. až 9. januára 2016 sa uskutočnilo v Borde stretnutie
seniorov, ktorého som sa zúčastnila. Bola som tam prvýkrát, ale bolo to
pre mňa obohacujúce. Už samotné prostredie vytvorilo peknú scenériu
zimy, lebo my v meste sme o to ukrátení. Všetko na okolí bolo pokryté
snehom, úplné ticho, žiaden hukot áut či iných dopravných prostriedkov.
Aj počasie nám prialo, a tak sme sa mohli v pokoji venovať tomu, prečo
sme tam prišli. Myslím, že každého z nás priviedla túžba poznať lepšie
svojho Záchrancu a sedieť bližšie u nôh Pána.
Postarané bolo o všetko, ubytovanie, strava pre telo aj dušu.
Chcem sa takto poďakovať všetkým, ktorí nám poslúžili. Božie slovo
nám predniesli sestry farárky Simona Abošiová, Ester Perešová,
Marianna Sláviková, senior Juraj Brecko, farár Jaroslav Széles. Znela i
hudba a spev.
Téma nášho stretnutia bola: Modlitba a Boh. Téma je obšírna, ale
vždy aktuálna. Každý rok začíname Aliančným modlitebným týždňom,
modlitbami. Veríme v silu modlitby a chceme aj touto cestou vás
všetkých poprosiť, aby ste sa zapájali do modlitieb. Písmo píše, že keď sa
dvaja zhodnú na zemi o čomkoľvek, za čo by prosili, stane sa im to (Mt
18, 19–20). O vypočutí modlitby čítame v Sk 12, 5 aj 7. Dôležitá je
vytrvalosť pri modlení. Nechcime od Pána, aby naše prosby plnil hneď.
On má svoj čas! Preto Mu dôverujme, že ak prosíme podľa Jeho vôle,
určite to splní, len neprestávajme prosiť. Príkladom nám poslúži Lk 18,
1–8. Ja viem, že každý z nás má veľa toho, o čo prosí Pána, ale
nezabúdajme aj chváliť Pána. On sám si to žiada - a právom. Jeho
nekonečná láska k nám dokázaná v obeti Ježiša Krista nás zaväzuje k
tomu, aby sme nezabúdali na to, ako draho sme vykúpení z večnej smrti.
Nájdime si čas na modlitbu, kde v pokore a oddanosti, aj na kolenách,
ktorí to ešte dokážu, chváľme Pána a predkladajme Mu aj svoje prosby.
Nezabúdajme i na našich vodcov, farárov, presbyterov, ktorí sú
zodpovední za im zverených ľudí. Oni tiež potrebujú oporu, usmernenie,
múdrosť. Modlime sa preto za nich, aby im Pán žehnal a usmerňoval ich
v zodpovednej práci. Nezabúdajme ani na svoje rodiny, deti, vnúčatá,
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lebo vidíme, že sa z našich chrámov vytrácajú
mladí ľudia. Modlime sa aj za tých, ktorí
prichádzajú do kostola len na Vianoce a
Veľkú noc. Modlime sa i za tých, ktorí
pristupujú k Svätej večeri Pánovej bez
pokánia. Zamyslime sa aj my každý nad
sebou, či nepotrebujeme obnovenie svojho
vzťahu s Pánom. Dajme sa očistiť Pánovi. On
nás volá. Nepremeškajme príležitosť, lebo čas
milosti pominie a náš Pán príde, ako sľúbil.
Či nájde vieru na zemi? Očakávame Ho? Sme
pripravení na stretnutie s Ním? Vezmime si
poučenie z Biblie, kde nás napomína, aby sme
bdeli. Stačí malé zaváhanie a dostaneme sa
pod vplyv toho zlého. Vidíme to u Dávida pri
poklesku s Beršebou. Bojujme už s
myšlienkami. Použime Božiu výzbroj, aby
sme dokázali odraziť šípy Satanove. Keď nie
sme si v niečom istí, pýtajme sa Pána. On
nám určite zle neporadí. Záleží na nás, či
prijmeme Jeho radu alebo nie. Čítajme denne
Bibliu a Boh k nám cez ňu bude hovoriť.
Berme zodpovedne Jeho napomenutie a
vyhneme sa tak mnohým problémom.
Usilujme sa byť dobrými pracovníkmi tam,
kde nás Pán postaví.
Na záver vás chcem poprosiť, aby ste
sa zapojili do modlitieb, ako to uvádza
Sprievodca čitateľa Biblie na rok 2016, ale
môžeme tam vložiť aj svoje osobné prosby, a
kto môže a chce, nech to spojí aj s
jednodňovým pôstom. Na spomínanom
stretnutí sme sa dohodli, že sa budeme modliť
každú sobotu večer od 20.00 do 21.00 hodiny.
Zamyslite sa nad týmto návrhom a urobte tak,
ako uznáte za správne.

Veľká noc
Anna Stuľaková
Kvôli nám vzkriesil Ježiša,
aby spása k nám prišla.
Naše hriechy odpustil,
aby stratený človek žil.
Ježiš Ty si kráľ slávy,
každé srdce Ťa oslávi,
vzdávame Ti vďaky
za všetky Tvoje skutky.
Ty máš moc smrti, pekla
nie nadarmo Tvoja krv tiekla.
Si vzkriesenie a život,
preto máme všetkého dosť.
Daj, aby Tvoje vzkriesenie
prinieslo nám ospravedlnenie.
Tvojou pomocou všetko zdoláme
a Tebe sa odovzdáme.
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Nové začiatky
Martin Godočík
V živote človeka často nastávajú chvíle resp. momenty, kedy
človek nevie ako ďalej, nevie akým smerom sa má uberať jeho život,
skrátka nevie sa rozhodnúť. Celá naša pozemská púť je spojená s
rozhodovaním. Nemám na mysli len tie, ktoré podnikáme každý deň,
ale hlavne tie, ktoré úzko súvisia s vývojom nášho života. A práve im
by sme mali prikladať najväčšiu váhu. Naše rozhodnutia sú častokrát
ovplyvňované rôznymi situáciami alebo zlomami, ktoré náhle
zasiahnu do nášho života a môžu mať pozitívny alebo vo väčšine
prípadov aj negatívny charakter. Jedným z takýchto zásadných
zlomov je aj smrť. Samozrejme, že sa nedá hovoriť o nejakých
pozitívnych účinkoch smrti. Dovolím si povedať, že smrť je jeden z
najhorších a najzdrvujúcejších momentov v živote človeka. Dokáže
zasiahnuť keď to najmenej čakáme a práve preto vysporiadanie sa s
ňou je pre nás dosť obtiažne.
Najmä ak sa bavíme o smrti rodinného príslušníka, či blízkeho
priateľa. Táto strata spôsobuje v srdci pozostalých nekonečnú bolesť,
ktorá rozožiera zvnútra. Nedá sa to ani popísať slovami. Je to niečo
čo pochopia len tí, ktorí zažili nejakú žalostnú stratu. Hlavnou
úlohou ľudí okolo by mala byť ich pomoc a podpora. Smrť je žiaľ
nevyhnutnou súčasťou nášho života. Určite sa mnohokrát pýtame:
„Prečo? Prečo práve my musíme zomierať resp. snažiť sa zmieriť so
smrťou milovanej osoby?“ Jedinou osobou, ktorá bola schopná
prekonať smrť, bol náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Jeho smrťou a
následným zmŕtvychvstaním nám bolo umožnené to, že hoci sa náš
pozemský život skončí, ten duchovný stále pretrváva. Hovorí sa, že
správny kresťan sa nemá báť smrti pretože vie, že aj keď sa jeho
pozemská púť na tomto svete skončí, začína sa jeho nový život v
nebesiach v spojení s Pánom Ježišom Kristom. Odhliadnuc od tejto
skutočnosti mi stále v hlave vrtá otázka: Prečo aj napriek tomu tá
strata tak nekonečne bolí? Pocit, keď vieme, že ten koho sme
milovali, poznali a s ktorým sme sa vedeli aj pohádať, už nie je
nablízku. Vždy to bolo tak, že ľudia sa lúčia a naopak stretávajú,
prichádzajú a odchádzajú. No myslím si, že útechou nám môže byť
to, že tí, ktorých máme radi, ešte stále zostávajú a preto sa treba tešiť
z každej maličkosti. Život je príliš krátky na to, aby sme sa
zapodievali vecami, ktoré nemajú zmysel. Veď sa aj hovorí: „Keď
nejde o život, tak nejde naozaj o nič.“ No a na otázku: Ako ďalej?,
by som som odpovedal: len s Božou pomocou. Lebo len s ňou
dokážeme prekonať rôzne prekážky a peripetie v živote. O to sa
opierajme a tomu verme.
Nuž aj počas Veľkonočných sviatkov si pripomíname nový
začiatok, v podobe toho, že náš Pán porazil smrť. Vydobyl nám
večný život a ako som už spomínal, aj po vyhasnutí nášho
pozemského života, naša duša žije a pretrváva ďalej. Myslím si, že to
sa dá považovať za istý druh nového začiatku. Niečo sa končí, niečo
iné zase začína. Nuž, vidíte, nové a nové začiatky sú všade okolo
nás. Nielen keď sa bavíme o otázke života a smrti, ale aj v
každodennom živote. Počas týchto sviatkov si pripomíname i
nesmiernu obetu nášho Spasiteľa. Tesne pred svojou smrťou
vyniesol všetky naše hriechy na drevo Golgotského Kríža a tým nás
vykúpil z moci hriechu. Už len kvôli tomu si zaslúži našu lásku a to
aby sme neprestajne oslavovali Jeho meno. No a na záver, by som
Vám rád poprial príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu
rodinnej pohody a lásky. Nech sa všetci obohatíme o veľké množstvo
duchovnej sily a duchovného požehnania, čo je v konečnom
dôsledku to najdôležitejšie.
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Svetový deň modlitieb v Michalovciach

Ekumenické okienko

Juraj Gajdošoci

Štefan Handzok - pastor Apoštolskej cirkvi
v Michalovciach

Piatok 4.3.2016 bol dňom Svetového dňa modlitieb, ktorý
sa konal v Michalovciach.
Cirkev bratská, ktorá tento rok otvorila svoje dvere pre
SDM, nás uvítala vo vynovených priestoroch. Program SDM na
rok 2016 zostavili kresťanky na Kube. Hlavnou témou boli
Ježišove slová: Kto prijíma dieťa, prijíma mňa. Predstavili sme si
ďalekú Kubu, miestny život, zdravotníctvo, školstvo,
hospodárstvo, charakteristické jedlá, politickú situáciu.
Nasledovalo čítanie pripraveného materiálu, spev piesní k SDM,
modlitby. Spievali sme zaujímavé rytmické piesne, ktoré boli
súčasťou programu.
Výklad Božieho slova zaznel na biblický text Mk 10, 13–
16, kde Pán Ježiš prijíma deti a napomína učeníkov. Súčasťou
slávenia SDM bola zbierka pre kresťanov na Kube. Na záver
nášho spoločenstva domáci pripravili pre všetkých výborné
občerstvenie.
Za náš zbor sa na ekumenickom programe SDM 2016
zúčastnili sestry: Anna Tomašuľová, Lýdia Knežová, Timea
Sotáková, Erika Jutková, Jana Gajdošociová, Timka Sotáková,
Julka Knežová a Kristínka Coričová.
Ďakujeme všetkým zapojeným do svetového dňa modlitieb,
že oslavovali Pána, ktorý prijíma deti a žehná im.

Veľká noc je dôkazom veľkého Božieho
skutku lásky k nám. Ukazuje na to, akú
nesmiernu hodnotu máme u Boha. Božie slovo
hovorí, že Boh tak dokazuje svoju lásku naproti
nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi,
Kristus zomrel za nás. Božia túžba sa nesie po
nás a zo svojej lásky urobil všetko preto, aby si
nás získal. Dal to najcennejšie, svojho jediného
milovaného Syna za nás.

Veľkonočné sviatky
Juraj Godočík
Tak ako ubiehajú dni našich životov, tak sa stretávame s
rôznymi chvíľami radostí, ale aj obdobím trápenia a súženia.
Veľakrát je to samotným neuváženým konaním a správaním sa.
Životné tempo je vysoké a doba, v ktorej žijeme, je rýchla. Len
pred niekoľkými dňami sme v našich domovoch a v kruhu našich
najbližších oslavovali Vianoce, narodenie a príchod Pána Ježiša
Krista. Skončil sa starý rok a prišiel nový. Dávali sme si
predsavzatia a želali sme si všetko dobré. Čas beží rýchlo a je tu
Veľká noc.
Je preto na nás, aby sme nezabúdali na účasť na Svätej
večeri Pánovej, ktorá sa v tomto období koná. Nesmieme zabúdať
na modlitby, ktoré sú potrebné pre náš život. Pokorne máme
prosiť Pána, zmieriť sa, prestať sa hnevať, zanechať zlosť,
nažívať v bratskej láske, ako od nás žiada Pán Ježiš. Treba si
zobrať k srdcu Jeho slová, ktorými nás napomína, aby sme žili
tak, ako sejeme zrno do dobre pripravenej pôdy a môžeme
očakávať dobrú úrodu.
Boh nás miluje a jemu na nás záleží, lebo sme Jeho deti.
Vzkriesenie Pána Ježiša Krista je dôkazom toho, že nás miluje a
má nás rád. Zmierenie je dôležité a to čaká od nás Pán, aby sme
ho vykonali čím skôr, aby potom nebolo neskoro.
Majme stále na pamäti, že zomrel za naše hriechy, bola
vyliata Jeho krv za každého jedného z nás. Lebo bolo vyrieknuté
slovo, že Syn človeka musí byť ukrižovaný, ale na tretí deň
vstane z mŕtvych. Pripomína nám: „Bol som mŕtvy a, hľa, som
živý na veky vekov.”
Ak tomu veríme, musí nás to napĺňať radosťou, a to nielen
v tieto sviatočné dni, ale počas celého roka. Lebo skrze víťazstvo
Pánovo nad smrťou máme novú nádej a ponuku večného života.
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Preto sa počas týchto sviatkov patrí Bohu
poďakovať a s prejavenou úctou si spoločne
pripomenúť tento milostivý Boží počin. Žijeme
v uponáhľanej dobe, ktorá je zameraná hlavne na
prácu zodpovednosť a množstvo povinností
a záväzkov. Neostáva nám veľa času, aby sme sa
zastavili a vzdali Bohu chválu a vďaku. Keď
nepracujeme, je tu zase rodina, ktorú sa patrí
navštíviť a mnoho času strávime prípravami na
sviatočné pohostenie pre našich hostí doma.
Veľa toho robíme pre svoje okolie a pre svoje
telo, sme príliš ustarostení o mnohé veci. Ale tak
málo, takmer nič nerobíme pre Boha, pre svoje
spasenie a preto, aby sa naša duša mala dobre.
V Evanjeliu Lukáša v 12. kapitole je
zaznamenaná Ježišova návšteva u Lazára
v Betánii 6 dní pred Veľkou nocou, kde mu
pripravili večeru. Marta bola rozrušená
a ustarostená mnohou obsluhou a jej sestra Mária
si sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho
slovo. Marta sa zlými očami pozerala na Máriu
a žiada Ježiša, aby dohovoril Márii, nech jej
pomôže. Ježiš jej hovorí: “ Marta, Marta, staráš
sa a nepokojíš pre mnohé veci, ale Mária si
vyvolila dobrú čiastku.“
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Výsledkom stráveného času s Ježišom u Márii
bolo, že rozbila fľašu masti z pravého a drahocenného
nardu a pomazala ňou nohy Ježišove, poutierala ich
svojimi vlasmi a dom sa naplnil nádhernou vôňou masti.
Bol to akt jej uctievania a vďačnosti a skutok
vychádzajúci z jej porozumenia Ježišovej smrti. Vždy
keď z lásky urobíme čokoľvek pre Ježiša ako to spravila
Mária, stane sa to príjemnou vôňou aj pre celé naše
okolie. Učeníci vyčítali Márii, že masť sa mohla predať
a peniaze dať chudobným. Ježíš sa jej však zastal a
ocenil ju zato, že ho dala na prvé miesto pred
chudobnými.
Ježiš tiež povedal:“ Nechajte ju, zachovala to ku
dňu môjho pohrebu.“ Táto veta prezrádza skutočnosť
o Márii. Bola jediná v tom čase, ktorá porozumela, že
Ježiš musí zomrieť. Toto tajomstvo jej bolo zjavené, keď
sedela pri nohách Ježišových. V Ježišovej blízkosti, keď
sa nenecháme vyrušovať svetskými vecami, vtedy nám
Boh zjavuje svoje zámery.
Prajem vám počas týchto sviatkov veľa Božieho
požehnania, jeho odpočinku a pokoja. Zastavme sa na
chvíľu a nájdime si čas, aby Pán k nám hovoril. Ježiš
nám ukázal dobrý príklad. Aj On potreboval počuť od
Otca, že je milovaný. Vždy čerpal novú lásku od Boha.
Rovnako my potrebujeme dnes počuť, že pre Boha
máme veľkú hodnotu a že sme milovaní synovia
a milované dcéry. Je dobré odpočívať so svojimi
priateľmi, pri športe alebo na chalupe. Ale najlepší
odpočinok, tá dobrá čiastka o ktorej hovoril Ježiš, je čas
strávený s Bohom. Napríklad vtedy, keď si oddelíme čas
a prídeme so svojou rodinou do cirkvi. Jedine v jeho
blízkosti dostávame uistenie, že sme milovaní a že Boh
má i dnes v nás zaľúbenie. Pri ňom poznávame jeho vôľu
a On nám dáva novú silu, aby sme dokázali naplniť Božie
poslanie v našom živote.

miesto. Puklina tam síce zostala, ale lampa bola
opravená, slúžila nám ešte dlhé roky.“
Keď som čítal tento príbeh, uvedomil som si toto:
Nešťastné udalosti - „pukliny“ v mojom osobnom živote
- by nemali byť dôvodom k tomu, aby ma ničili. Osobná
prehra môže byť v našom živote podnetom k novej
nádeji. Aj vaša osobná nešťastná situácia môže viesť k
tomu, že sa prostredníctvom nej stanete silnejším.
Boh nás nechá klesnúť, ale nenechá nás utopiť sa.
(Príslovie)
Rozbité životy zanechajú v mnohých prípadoch
celoživotné pukliny, ktoré nám stále pripomínajú
minulosť. To je pravda. Niekedy je však Božia milosť
práve taká, ako to lepidlo pri oprave lampy - zalepené
hrany držia lepšie ako pôvodný povrch. Rozbitý život
môže byť zase opravený.
Je jedno, čo ste vo vašom živote zažili: Vaše
utrpenie a osud nie je v Božích očiach dôvodom k vášmu
zničeniu, ale k vášmu posilneniu. Môže to byť dobré aj
nato, aby ste sa z chýb učili, pretože mnohé problémy v
našom živote vznikli ako následok našich vlastných chýb.
Pokúste sa pozrieť na váš život aj z tohto hľadiska. Prečo
by ste mali rezignovať, keď možno práve vaša terajšia
situácia slúži nato, aby ste sa dostali o krok bližšie k
Bohu!
A ešte niečo vám chcem povedať: Cez vaše
utrpenie, ktoré ste na vlastnej koži zažili, budete
rozumieť aj iným ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii.
Máte tak možnosť pomôcť im. Tento postoj je určite
lepší, ako keby ste sa len točili okolo seba a sami seba
ľutovali. Čo si o tom myslíte?
Úryvok pochádza z knihy Dostanú sa dobrí ľudia
do pekla?, ktorú združenie JPK ponúka v aktuálnom
letáku. Autorom knihy je švajčiarsky publicista a rečník,
Urs-Heinz Naegeli

Rozbitá lampa
Prevzaté z Infolistu JPK
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Gordon MacDonald rozprával nasledujúci príbeh:
„Ako dieťa som zhodil na zem veľmi drahú lampu, ktorá
patrila mojim rodičom. Od nárazu keramická noha lampy
pukla. Pretože som bol doma sám, položil som lampu na
pôvodné miesto a otočil som ju tak, aby puklinu nebolo
vidieť. Dlhé dni tam lampa stála bez toho, že by si niekto
niečo všimol. Každé ráno som však vstával so strachom,
že rodičia puklinu na lampe uvidia a ja pocítim ich hnev.
Zakaždým som stŕpol, keď sa otec alebo matka
priblížili k lampe. Predstavoval som si, ako by reagovali,
keby zistili, že je rozbitá. Čím viac som tú konfrontáciu
odďaľoval, tým horší som si predstavoval trest, ktorý
dostanem. A potom sa to stalo: Moja matka utierala prach
na lampe a puklinu našla. „To sa stalo tebe?“ - spýtala sa
ma. Ja som mohol odpovedať len „áno“ a čakať, čo sa so
mnou stane. Potom som jej všetko porozprával.
Moja matka nepovedala ani slovo, zobrala lampu
do kuchyne, zlepila ju, aby kusy držali pevne, a o
niekoľko hodín neskôr ju položila opäť na pôvodné
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Milé deti!
I dnes je tu pre vás pripravená porcia
poučenia i zábavy. Neprestávate nás prekvapovať
počtom
odovzdávaných
hárkov.
Rekord
z minulého čísla síce prekonaný nebol, no aj tak
nám do redakcie dorazil veľmi pekný počet hárkov
– 95. Počet správnych odpovedí bol taktiež
nečakane vysoký. Celkovo bolo za správne
vyplnených uznaných 75 hárkov a z nich boli
vylosovaní títo traja výhercovia:
Zuzana Kačkošová
Laura Baliová
Jana Puškárová
Všetým výhercom srdečne blahoželáme a už
teraz sa tešíme na vaše správne odpovede.

Ježiš pred ukrižovaním
Ježiš pred veľradou
Muži, ktorí strážili Pána Ježiša, sa mu
posmievali a bili ho. Zaviazali mu oči a pýtali sa,
keďže Ježiš je prorok, nech uhádne, ktorý ho to
udrel. Títo muži sa Ježišovi rúhali ako mohli.
Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu,
veľkňazi a učitelia Zákona a dali Ježiša predviesť
pred súd. Veľkňaz i celá veľrada hľadali proti
Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť, ale
nevedeli nájsť nič. Mnoho ľudí proti Ježišovi
falošne svedčili, ale ich výpovede sa nezhodovali.
Potom sa Ježiša opýtal veľkňaz, že či je
Mesiáš. Ježiš na to odpovedal, že aj keby im to
povedal, neuverili by. Tiež odpovedal, že uvidia
Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať
s nebeskými oblakmi. Všetci muži a starší ľudu mu
do toho vpadli a opýtali, či teda je Boží syn. Ježiš
im na to odpovedal, že oni hovoria, že je. Na to si
veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, že načo ešte by
potrebovali ďalších svedkov, veď to počuli sami
z Ježišových úst. Všetci rozhodli, že Ježiš
zasluhuje smrť.
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Ježiš pred Pilátom
Celé zhromaždenie povstalo a viedli Ježiša k Pilátovi.
Tam na neho začali žalovať, že zistili, že tento človek rozvracia
národ, bráni odovzdať dane cisárovi a vydáva sa za kráľa
Mesiáša. Pilát sa opýtal Ježiša, či je kráľ Židov. Ježiš mu na to
odpovedal, že sám to hovorí. Pilát sa ho ešte opýta, že či nič
neodpovedá na to, čo na neho žaluje zhromaždenie. Ježiš však
nič neodpovedal. Pilát potom povedal veľkňazom a ľudu, že
nenachádza na tomto človeku žiadne previnenie. Avšak oni
naliehali a vraveli, že poburuje ľud svojim učením po celom
Judsku, od Galilei až sem.
Ako to Pilát počul, opýtal sa, či je tento človek z Galilei
a keď sa dozvedel, že je z Herodesovho územia, chcel ho poslať
k Herodesovi, ktorý sa práve v tých dňoch zdržiaval
v Jeruzaleme.
Koho mám prepustiť?
Bolo zvykom, že na sviatky vladár prepúšťal ľudu na
slobodu jedného z väzňov, o ktorého si žiadali. S povstalcami,
ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom
Barabáš. Ten bol uvrhnutý do väzenia pre vzburu v meste a pre
vraždu. Preto keď sa ľud zhromaždil, opýtal sa ich Pilát, koho
chcú, aby im prepustil, či Barabáša, alebo Ježiša, ktorému
vravia Mesiáš. Pilát totiž vedel, že veľkňazi vydali Ježiša len zo
závisti. Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť
radšej Barabáša.
Pilát sa znova obrátil na nich a opýtal sa, čo má teda
urobiť s Ježišom, že čo zlého on urobil. Pilát nenašiel nič na
ňom, za čo by si zaslúžil smrť. Chcel ho teda potrestať a potom
prepustiť. Ľud však ešte hlasnejšie kričal, aby ho ukrižovali.
A ich krik sa stále stupňoval. Pilát sa preto rozhodol podvoliť
ich žiadosti a prepustil Barabáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal
ho, aby ho ukrižovali.
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Viete...
1. Kto súdil Ježiša na začiatku príbehu a
zároveň sa pýtal Ježiša, či je Mesiáš?
2. S akými argumentami / obvineniami na
Ježiša prišlo zhromaždenie za Pilátom?
3. Ako sa volá vládca, ktorý spravuje
Galileiu?
4. V ktorom meste sa tento vládca nachádzal
v príbehu?
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5. Ako sa volal väzeň, ktorého Pilát prepustil?
6. Ktorá ľudská vlasnosť mohla za to, že veľkňazi vydali
Ježiša Pilátovi?

7. Čo chcel s Ježišom urobiť Pilát?
8. Čo nakoniec urobil Pilát s Ježišom?
9. V ktorý deň v týždni (pondelok, utorok, ...) si
pripomíname ukrižovanie Ježiša?
10. V ktorý deň vstal Ježiš z mŕtvych?
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