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Apoštol Peter napísal:“ Keď sa všet-

ko takto rozplynie, akí musíte byť vo 

svätom konaní a zbožnosti vy, ktorí tú-

žobne očakávate príchod Božieho dňa, 

keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly 

roztopia v požiari?“ (2.Pet.3,11-12) To 

sú závažne aj povzbudzujúce slová pre 

Boží ľud v dobe keď veľký spor speje 

k vyvrcholeniu. Petrov výrok obsahuje 

otázku, odpoveď aj nádej. Z Petrovho 

výroku vyplýva, že existujú rôzne sku-

piny ľudí, ktoré sa líšia tým, komu, ale-

bo čomu odovzdali svoje životy.. Peter 

tu hovorí o ľuďoch žijúcich uprostred 

národov, rôznych kultúr a z rôznych ze-

mepisných oblastí a vďaka Ježišovi sú 

jedným ľudom.

Petrovo posolstvo sa týka každého 

z nás a kladie nám otázky: Ako má vyze-

rať Kristov nasledovník? Nie je to ob-

ľúbená otázka zvlášť na „západe“, kde 

sa kladie dôraz na individualizmus, 

ktorý ohrozuje identitu spoločenstva 

Kristových nasledovníkov. Veci kto-

ré robíme, to čo hovoríme, nie je na. 

Patríme k ostatku Božieho ľudu. Preto 

je otázka kými sme kresťanmi je úpl-

ne oprávnená.

Mohlo by sa zdať, že otázky týka-

júce sa správania a konania by mohli 

viesť k zákonníctvu. Peter však zá-

konnícky spôsob života kritizuje. Pre 

život viery je dôležitá Kristova za-

chraňujúca milosť. 

Očakávať príchod Pána Ježiša zname-

ná žiť svätý a zbožný život. EGW píše“ 

Obnovenie pravej zbožnosti medzi nami 

je tou najnaliehavejšou zo všetkých po-

trieb ... obnovenie musíme očakávať iba 

ako odpoveď na modlitbu“ Svätý život 

nemá byť ťažkou úlohou, ale nádherným 

darom, ktorý je nám daný v Ježišovi. Ako 

ľudia nevieme byť svätí. Svätý je iba Boh. 

Svätosť sa nás dotýka prostredníctvom 

Božej prítomnosti v našich životoch. Byť 

svätý znamená patriť Bohu. Prostredníc-

tvom Ježiša, toho svätého, sa ľudia stáva-

jú Božím ľudom. Svätými sa nestaneme 

plnením nejakého súpisu úloh. Takýto 

spôsob by ohraničil možnosti kresťanské-

ho života, v ktorom pôsobí Duch svätý. 

Výzva byť svätými siaha omnoho hlbšie 

a vyžaduje od nás vnútorné odovzdanie 

sa Pánovi. Svätosť nie je iba život, ktorý 

sa vyznačuje duchovnou a náboženskou 

úctou k Bohu. To je len súčasť. Predovšet-

kým je to život morálne aj duchovne bez-

úhonný a zakotvený v Božej láske.

Nemali by sme prehliadať ani morálny 

rozmer svätosti. Ten je v texte zdôraznený 

termínom „zbožne“. Byť zbožný zname-

ná rešpektovať Božiu vôľu a byť jej podria-

dený. Naše životy majú byť svedectvom 

o tom, že slúžime Bohu a svojim blížnym.

„Žiadne spoločenstvo veriacich sa ne-

prehlbuje vo svätosti, ak jeho členovia 

usilovne nehľadajú pravdu ako skrytý 

poklad“ EGW.

Správnu identitu získame, keď sa 

pravda stane súčasťou života cirkvi. Túto 

pravdu nemáme iba hlásať, ale zjavovať 

vo svojich životoch.

To je jedna z najnaliehavejších výziev 

pre cirkev, ktorá očakáva návrat svojho 

Pána.

Svätosť a zbožnosť Božieho ľudu sa 

prejaví počas obdobia čakania. Buďme 

nasmerovaní na budúcnosť. Minulosť 

nemôžeme zmeniť, napraviť ani od-

činiť. Boh to však môže urobiť a aj to 

urobil. 

Kríž nám ponúka nádej na budúc-

nosť, ktorá bude oslobodená od zotro-

čujúcej sily hriechu a zla. Apoštol nás 

teda vyzýva, aby sme žili svätý a zbož-

ný život už teraz a tak bude budúcnosť 

prenesená do prítomnosti nášho všed-

ného života.

TED Wilson – MT 2010
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Čo znamená čakať na Krista?
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) trieda (balkón) deti A deti B Mládež

3. 3. Uhrin M. Matis P. Grešová M. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
10. 3. Filčáková E.

Cecková J.

Resutík Ľ. Fúčelová B. Majdiš Ľ.
17. 3. Vilček R. Majdiš D. ml. Resutík Ľ. Vilčeková Z. Majdiš Ľ.
24. 3. MTM MTM MTM MTM MTM
31. 3. Grešová M.

Matisová D.

Grešová M. Fúčelová B. Majdiš Ľ.

Služby Uvádzanie Ďalšie
sáldiakonia príbeh pre deti sobotná škola otváranie zboru pobožnosť technika doprovod

3. 3. Komora T. Majdiš D. ml. Vilček R.

Cecková J.

Majdiš D.st. Vilček R. Fúčelová S.
10. 3. Záborský P. Vilčeková Z. Filčáková E. Pravdová H. Fúčela D. Fúčela T. Filčáková E.
17. 3. Dudášik S.

Uhrin M.

Uhrin M.

Fúčela L. Majdiš D. ml. Grešová M.
24. 3. MTM MTM MTM MTM MTM MTM MTM
31. 3. Resutík Ľ.

Filčáková E. Fúčela D.

Matis P. Fúčela T. Uhrinová L.

Kázanie Iné
Martin Žilina Čadca Orava

3. 3. Uhrin M.

24. 3. – MTM Martin10. 3. J+M Grešovci
17. 3. Video
24. 3. MTM
31. 3. Uhrin M.

Program na mesiac  MAREC 2018

oznam zborového výboru: zo zasadania 5. 2. 2018

K ProGramu:
Milí bratia a sestry, pokial sa v danú sobotu nemôžete ujať svojich služobností, zabezpečte si, prosím, za seba náhradu a/alebo informujte v dostatočnom predstihu vedúceho príslušného oddelenia.

DESIaTKY: 
Je možné odovzdávať priamo na zborový účet. Potrebné údaje: číslo 

účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817 Slovenská sporitelňa, variabilný 

symbol: 10. Informácia pre prijímateľa: meno. Ak máte nejaké otázky, 

obráťte sa na pokladníka zboru.

 Snehová Služba:
týždeň: rodina:
25. 2.- 3. 3. 2018 Komora T. a Majdiš D.,ml.
4. 3.- 10. 3. 2018 Majchrák K. a Fúčela T.
11. 3.- 17. 3. 2018 Fúčela l. a Cecko R.
18. 3.- 24. 3. 2018 Dudášik S. a Majdiš Ľ.
25. 3.- 31. 3. 2018 Muntág J. a Priehradný M.

aDRa MaRTIn - informuje 
1.  Ponúkame pomoc pri vybavení preukazu ZŤP a ZŤP-S pre dlhodobo chorých
2.  Prebieha zbierka vyhlásená na utečeneckú krízu (na zvládnutie projektov 

týkajúcich sa pomoci)
3.  Prebieha projekt „Darujem vlasy“ na parochne onkologických pacientov
4.  Prebieha zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Ban-

gladéši (možnosť dobrovoľného príspevku pri každotýždňových zbierkach 
samostatne s písomnou informáciou určenia)

Vaše ďalšie postrehy nápady a informácie adresujte vedúcim Adry. Tešíme sa na 
spoluprácu.
Fúčelová Miriam – 0908 503 101, Fúčela Tobiáš – 0905 723 011

•	 Všetci, ktorí chcete prakticky pomôcť br. Haluskovi (pri nacvičovaní chôdze), spojte sa s ním telefonicky (0915 468 210)
Nasledujúce stretnutie ZV 26.3.18 o 18.00.

naRoDenInY DeTI a MláDeže ZboRu:
6. 3. hučko Filip
7. 3. Kohutová barborka
18.3. vollmanová emma
26. 3. Resutíková eliška 

naRoDenInY Členov ZboRu:
9. 3. Majerčíková Marica
13. 3. Grešová Marta
14.3. hučková Pavla
14.3. Ševčíková nina
15.3. vilček René
16.3. Smažilová Mária
20.3. Mantuano Mário
23.3. Muntágová Ľubomíra24.3. Muntágová Mária

3. 3.




