ktorom sa my s Ním môžeme stretnúť. Otvor Svätú knihu, človek a čítaj! Ak
chceš počuť Boha, ak sa chceš s Ním stretnúť, musíš s Ním nadviazať spojenie
cez Jeho Sväté slovo – Bibliu. Vo svete medziľudskej komunikácie je nám
samozrejmé a jasné, že ak chceme hovoriť s niekým na diaľku, musíme najprv
nadviazať spojenie, musíme zdvihnúť telefón alebo zapnúť počítač, musíme sa
napojiť na Wi-Fi alebo si zapnúť dáta. Tak otvor tú Bibliu, človek, ak chceš počuť
nejaké múdre Slovo od Boha. Čítaj Sväté Písmo, ak máš niekde nájsť radu,
povzbudenie. Úsmevný príbeh o modliacom sa za výhru v lotérii, ktorému z neba
prišla odpoveď: „tak si už konečne kúp nejaký lístok“, poznáte skoro všetci.
Podobne pre nás platí: Chceš pomoc v kríze, chceš obnovenú silu - tak otvor tú
Veľká noc má nespochybniteľnú a nezničiteľnú moc
Bibliu a čítaj. Nájdeš ju aj v telefóne, v počítači. Len si do prehliadača namiesto
Niekedy sme už na konci so svojimi silami. Možno práve teraz vo vás vrcholí
facebook alebo podobného slova napíš Biblia online, alebo si môžeš urobiť aj
niektorá z rôznych kríz, ktoré prichádzajú na ľudí. Dni, ktoré prežívame, môžeme skratku, presne ako pri rôznych aplikáciách… V Biblii sa stretneš s Kristom, ktorý
opísať rôznymi prívlastkami, len nie ako – dobré.
je dôkazom lásky Boha k človeku, dôkazom toho, že teba silný svätý Boh miluje.
Aj ja ako farár mávam krízy. Pri tom nežijem ťažký život, nerobím prácu
Dopraj si toto jeho Slovo pre nájdenie cesty von z každého tmavého bludiska, pre
v ohrození v prvej línii. Moja práca je úplne jednoduchá - postaviť sa pred ľudí a nájdenie novej sily. A hovor iným o Božej láske. Zvestuj evanjelium! Každý z nás
niečo povedať. Aj pri takej jednoduchej práci občas cítim bezmocnosť. Občas
to má a môže robiť. Neplatí že: „Farár je ten, ktorý drží Bibliu v hrsti! On by to
rozmýšľam: Veď všetci majú dosť „mudrovačiek“ a „solenia rozumu“ zo všetkých mal robiť. On to najlepšie vie.“ Farár by mal Bibliu držať v dlaniach a skláňať sa
strán, už len tie moje im chýbajú! Inokedy si uvedomujem, že žiadnu konkrétnu nad ňou denne, mal by ju výborne poznať, ale nevie to najlepšie a nie je to len on,
pomoc neposkytnem niekoľkými vetami… a tak nemám silu ani na tých niekoľko kto by to mal robiť. Ľudia potrebujú spoznať Božiu lásku a silu. Zvestujte svoju
viet, zostávam bez sily aj pri tejto mojej ľahkej práci. Mnohí z vás robíte dôležitú, vieru. Máme nie len žiť svoju vieru, ale aj hovoriť o svojej viere. Hlásajte
ťažkú, tvrdú prácu. Ste každodenne v námahe a strese. Poskytujete svojimi
evanjelium. Hovorte o Pánu Bohu. Kostoly sú zatvorené, ale my nie sme v nich
rôznymi službami ľuďom konkrétnu pomoc. Len tušiť sa snažím, aké to máte
zatvorení. My sme vonku, živí a okolo nás sú živí ľudia, ktorým môžeme svedčiť.
ťažké, aké rôzne krízy a napätia patria do vašich dní, ako často ste so silami už
Máme rozprávať ľuďom biblické príbehy, približovať im Kristove poučky,
na konci a hrozí blokáda. Určite také dni mávate a určite to nie je ľahké. Niektorí sprostredkovávať im odkazy od Pána Boha zo svätého Slova. Nemyslime si, že
máme šťastie, že máme rodinu, ktorá poskytuje nenahraditeľnú oporu a pomoc vo všetci Bibliu poznajú. Nepoznajú! Skôr je opak pravdou. A kto ju nepozná, ten
všetkom. Iní sa brodia svetom sami, čo je určite tiež veľmi ťažké. Okrem toho
nemá ako poznať Krista. Bolo by veľmi smutné, keby Pán Ježiš bol len takým,
musí každý z nás v tejto novej dobe vybavovať aj také záležitosti, ktoré sú pre
akého nám Ho predstavil niektorý farár. Prečo nehovoríš ľuďom o Božej láske?
neho úplne nové, a preto komplikované, stresujúce, vyčerpávajúce. Zdá sa byť
Hanbíš sa za svoju vieru? Zdá sa ti, že nie si na to dosť dobrý, dosť múdry? Pán
silnejším a lepšie veci vybaví ten, kto dokáže „ťahať“ podľa rady piesne: „
Boh si každého z nás používa pre svoje dobré dielo, ak sa mu dáme do služby. Aj
...nikdy neplač… svet nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje… vždy sa svetu ukáž, akoby veľký (dnes veľký, pre dielo, ktoré z Božej milosti konal) apoštol Pavel sa sám
si žiaľ nepoznal… v živote hru vyhráva len ten, kto sa usmeje… “. Toto platí, no sebe zdal byť úplne slabučkým a nehodným pre prácu evanjelia. Hovorí o tŕni,
nie vždy na to máme silu. Často sme so silami úplne na konci. Kým sme vo svete ktorý mu bol daný do tela… a Pán Boh mu odpovedá: Moja milosť ti stačí, lebo
vlastných myšlienok a starostí, sme ako v bezvýchodiskovom labyrinte. Existuje moja moc sa v slabosti dokonáva. Tak spoznal apoštol, že napriek jeho ľudským
však jeden svet, v ktorom naše myšlienky neblúdia stratené až do panického stavu. slabostiam, môže v ňom prebývať (ako aj prebývala a veľmi plodnou a účinnou sa
Existuje svet, ktorý berie nite našich citov a mysle na cestu upravenou záhradou, pre dlhé tisícročia ukázala) moc Kristova. Z moci Božej každý z nás môže byť
na cestu usporiadanou krajinou, kde všetko má svoje jasné miesto, kde všetko má veľkonočným kazateľom. Ak sa tak stane, nikto spaseným nezoberie Veľkú noc a
svoj presný význam a jasný cieľ. Je to svet, ktorým sa pohybuje Ježiš Kristus a v jej moc – ani technické brzdy, ani priamy nepriatelia. Otvárajte Sväté Písmo a

poznajte autentického Krista. Ten si vás úplne podmaní a prenikne vás Jeho
obnovujúca sila. Chvála a vďaka Bohu za Jeho sväté Slovo v našich
domácnostiach a v našich srdciach. Žime s ním a tak bezpečne s Ním. V Ňom
poznáme dokonalú, nám adresovanú lásku. „ Preto zohýnam kolená pred Otcom,
od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy
vo vás jeho Duchom mocne zosilnel vnútorný človek, a aby Kristus skrze vieru
prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so
všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať
Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou
Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko
môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v
cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.“ [Ef 3, 1421]
MODLITBA:
Každého rána sľubujem si, že cestou Tvojou budem chodiť.
V modlitbe tíško k Tebe vzdychám a prosím: Pane, ráč ma vodiť.
Potom však denný virvar žitia ma vlečie stále preč od Teba.
Ubieha chvíľa, druhá, tretia a večer, keď mi usnúť treba
pred Tebou opäť stojím, Pane. Duša už kľačí, tu sa zhrozím,
vidiac deň zašlí kvílim, volám: Pane, ja som sa nedal vodiť!
Zmiluj sa, prosím, Pane Kriste! Zmiluj sa, odpusť moje viny!
Som iba dieťa nehodné Ťa – Ty iste vieš, že chcem byť iný.
Zmiluj sa, Pane, srdcom prosím. Odpusť mi viny, v ktorých stojím –
Verím, že kríž Tvoj RAJ mi získal, v ňom budem, Pane, celkom Tvojím.
(autor neznámy)

Ak vám chýbajú stretnutia v kostole
sledujte:
1. zborovú messengerovú skupinu OLEJ každý deň v tichom týždni
a bežne v sobotu o 20:00h
2. www.ecav.sk
v časti aktuality – pozvánky a v časti online ecav
zoznam pripravovaných pobožností a bohoslužieb
3. čítajte Bibliu
4. spievajte Pánu Bohu na slávu
5. modlite sa
a raz sa znovu stretneme aj v kostole… :)
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spravodaj
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