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Príprava na druhý príchod Pána Ježiša
Téma prípravy na druhý príchod je niach pred svojím druhým príchodom.
pre kresťanov dôležitá a praktická. Na Tieto znamenia sú zamerané na svet,
augustovej sobotnej triede s Jarmilkou sú to znamenia doby, v ktorej žijeme
som si zapamätal poučenie, aby naša nielen my, ale aj ľudia pred nami. Vždy
viera bola praktická, aby nám a ďalším boli na tomto svete vojny, hlad, vyskyľuďom prinášala osoh, aby nebola len tovali sa zemetrasenia, falošní proroci,
teoretizovaním, ani intelektuálnym teo- ľudia mali radi peniaze. Znamenia 24.
logizovaním. Dúfam že hlavné myšlien- kapitoly sa vyskytujú už dve tisícročia.
ky jedného workshopu, ktorý bol toto Tieto znamenia nehovoria o príprave
leto na týždni duchovnej obnovy (TDO), na druhý Pánov príchod. Ježišovi nasledovníci sa nemajú zamerať na znanaplnia túto múdru radu.
Pár slov o workshopoch pre tých, menia doby, na znamenia stavu sveta.
ktorí neboli ani na jednom ročníku Prípravu na druhý príchod vysvetlil Pán
TDO. Ráno sme sa zapísali na jeden Ježiš učeníkom v podobenstvách, ktoré
z asi 12 workshopov, ktoré pred obe- sú na konci 24. a v 25. kapitole evanjelia
dom prebiehali naraz v rovnakom čase. podľa Matúša.
Každé zo štyroch podobenstiev je
Boli na rôzne témy, väčšinou súvisiace
zamerané
na inú oblasť prípravy. Podos druhým príchodom. Viedli ich najmä
kazatelia, ktorí mali krátku prednášku benstvo o vernom a nevernom sluhoa počas nej zapájali účastníkov do disku- vi hovorí o službe v rámci cirkevného
sie. Workshop trval asi 60 minút, počet spoločenstva. Podobenstvo o desiatich
účastníkov najviac 12 (ako apoštolov). pannách (družičkách) je zamerané na
Miestom konania boli najmä altánky roz- osobnú zbožnosť (modlitba, Biblia,
trúsené po tábore, na sviežom vzduchu, Duch Svätý). Podobenstvo o talenv príjemnom letnom vánku. Workshop toch je o službe vo forme evanjelizácie
„Príprava na druhý príchod Pána Ježiša“ a misie smerom von. A posledné, o ovciach a kozloch, je o praktickej službe
si pripravil a viedol Martin Homišín.
Potom ako Ježiš vyšiel z chrámu, voči chudobným, cudzincom, sirotám
učeníci mu nadšene ukazovali chrámo- a vdovám.
vé stavby. Aký museli byť prekvapení Jeho reakciou: „Nezostane tu
kameň na kameni, ktorý by nebol
zborený“. A tak mu kladú otázky:
„Kedy a čo bude znamením tvojho
príchodu a konca sveta?“. Ježiš im
síce nezodpovedal otázku času príchodu, ale povedal im niečo veľmi
dôležité – ako sa majú kresťania pripravovať na Jeho návrat.
Ježiš najprv v 24. kapitole Matúša hovorí svojim učeníkom o zname- foto: TP
zbor: Milan Uhrin (kazateľ zboru Martin), 0905 767 200,
muhrin@casd.sk,
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Kľúčové z nich je druhé podobenstvo, zamerané na osobnú zbožnosť.
Družičky v tomto podobenstve sa rozdelili na dve skupiny. Napriek rozdeleniu mali veľa spoločného, rovnaké poznanie, rovnaké očakávanie, dokonca aj
spolu pri čakaní na ženícha zaspali. Čo
ich teda rozdelilo? Čo bolo kľúčové, rozhodujúce? Poznanie ani vedomosti to
neboli. Bolo to niečo, čo sa nedalo preniesť z jednej skupiny do tej druhej. Bol
to olej, nedostatok oleja. Olej tu symbolizuje osobnú skúsenosť so ženíchom,
sprostredkovanú Duchom Svätým.
Osobná skúsenosť s Bohom, s Ježišom
Kristom, s Duchom Svätým sa nedá preniesť na iného človeka.
Byť pripravený na druhý príchod
znamená mať osobný vzťah s Ježišom
Kristom. Vzťah medzi tebou a Ježišom
je budovaný Duchom Svätým. Opakom
vzťahu s Ježišom je ľahostajnosť, vlažnosť, sebestačnosť. Človek bez vzťahu
s Kristom, podľa Zjavenia 3. kapitoly,
pochádza z cirkvi v Laodikei. Taký človek si hovorí - „som bohatý, nič nepotrebujem, vystačím si“ a nevie že je biedny,
úbohý, chudobný, slepý a nahý.
Ježiš sa ťa pýta – „Máš ma rád? Dôveruješ mi? Si mi verný? Chceš mi
byť poslušným? Poznáme sa?“ Príprava na druhý príchod je budovanie vzťahu s Ježišom. Takýto vzťah
sa spontánne prejavuje v službe
cirkvi a svetu. Ak miluješ Ježiša,
tak mu dôveruješ, ak mu dôveruješ,
túžiš mu byť verná/ý a poslušná/ý.
Výsledkom je vzťah a radostné konštatovanie Pána - „Veď my dvaja sa
poznáme! My si spolu rozumieme.“
z TDO priniesol Stano

časopis: Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný
© zbor CASD Martin, 2018
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NARODENINY ČLENOV ZBORU:

• 1. 9. 2018 je plánované členské zhro
maždenie hneď po skončení pobožn
osti
(ohľadne personál.zmien) Prosíme o
vašu účasť.
• poz ývame vás na modlitby za náš
zbor, vždy v stredu o 17.30h. v čajovni
Nasledujúce stretnutie ZV 3.9. o 18.00
h.

2. 9.	Miriam M.

6. 9.	Balabánová Anna

24. 9.

Fúčelová Mária

26. 9.	Záborský Pavol

29. 9.	Muntág Ján

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 zbierka „Bang Baby“, ktorou náš zbor sponzoruje 3 deti v Bangladéši (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

NARODENINY DETI A MLÁDEŽE ZBORU:
3. 9.
Vilček Jakub
16. 9.	Resutík Samuel

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

DESIATKY:
účet. Potrebné údaje: číslo
Je možné odovzdávať priamo na zborový
Slovenská sporitelňa, variabilný
účtu: SK79 0900 0000 0000 6132 0817
meno. Ak máte nejaké otázky,
symbol: 10. Informácia pre prijímateľa:
obráťte sa na pokladníka zboru.

Program na mesiac september 2018
Kázanie
Martin
Uhrin M.
Video
15. 9. Uhrin M. (VP)
22. 9. Grešová M.
29. 9. Márföldi D.
1. 9.
8. 9.

Iné
Žilina

Čadca

Orava

Trulík M.
Vlčeková J.
Uhrin M. (VP)
Hančovský M.
Uhrin M. (VP)
Hric P. Chvály Uhrin M.

1.9. členské zhromaždenie
21.9.- 23.9. Východná Vysoká

Sobotná škola
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

trieda 1 (okno)

trieda 2 (stred)

Vilček R.
Filčáková E.
Grešová M.
Vilček R.
Filčáková E.

Majdiš D. ml.
Matis P.
Cecková J.
Priehradný M.

Služby
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.

trieda (balkón)

deti A

deti B

Mládež

Grešová M.
Resutík Ľ.
Resutík Ľ.
Grešová M.
Resutík Ľ.

Vilčeková Z.
Vilčeková Z.
Vilčeková Z.
Vilčeková Z.
Vilčeková Z.

Majdiš Ľ.
Majdiš Ľ.
Majdiš Ľ.
Majdiš Ľ.
Majdiš Ľ.

Uvádzanie

Ďalšie

sáldiakonia

príbeh pre deti

sobotná škola

otváranie zboru

pobožnosť

technika

doprovod

Fúčela T.
Komora T.
Dudášik S.
Majdiš D.st.
Komora T.

Vilčeková Z.
Fúčela R.
Uhrin M.
Muntagová Ľ.
Hosť

Vilček R.
Filčáková E.
Vollman P
Vilček R.
Priehradný M.

Uhrin M.
Fúčela D.
Uhrin M.
Cecková J.
Pravdová H.

Majdiš D.st.
Matis P.
Majdiš D. ml.
Fúčela D.
Fúčela L.

M. K.
Fúčela T.
Vilček R.
Majdiš D. ml.
Fúčela T.

Fúčelová S.
Grešová M.
Uhrinová L.
Filčáková E.
Pravdová H.
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