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časopis:  Miro Priehradný – mpriehradny@gmail.com
grafická úprava a sadzba: Miro Priehradný

K o n t a k t y :zbor: Milan Uhrin (kazateľ zboru Martin), 0905 767 200,  
 muhrin@casd.sk,  

Ako sa Boh stavia voči meškaniu?
Otázka: „Ako sa Boh stavia 
voči meškaniu?
(Pýta sa: Galina, dňa 23.11.2011)  
zdroj:  http://www.bible.com.
ua/answers 

Odpovedá: Inna Belonožko

Dobrý deň Galina,

dobrá otázka. Jednoznačne, 
Bohu nie je vlastné meškanie. 
On sám nikdy nemešká, a teda, 
stavia sa k tomu negatívne. Ak 
je Stvoriteľ, náš Hospodin, veľ-
mi dochvíľny, seriózny, pres-
ný, verný a spoľahlivý Priateľ 
– potom aj my, ľudia, Jeho deti, 
máme mať rovnaké charaktero-
vé kvality, princípy v živote. 

Je to súčasť nášho charakteru, 
štýlu života a prá-
ce. Dochvíľnosť 
orientuje človeka 
na úspech. Meška-
nie bude, pravde-
podobne, charak-
terizovať človeka 
ako takého, ktorý 
neseriózne pristu-
puje k práci alebo 
k inému človeku. 

Je to prejav neúcty. Samozrejme, 
situácie môžu byť rôzne, a stáva 
sa, že sa meškaniu nevyhneme. 
No nežijeme na neobývanom 
ostrove a vždy je možné zavolať 
alebo dať vedieť iným spôsobom 
o tom, že sa oneskoríme. 

To sa vynára ďalšia otázka: 
A ako reagujeme my sami, keď 
čakáme? Keď sa druhý človek 
oneskorí? Aké myšlienky nás 
napadajú? Prežívame to alebo 
sme nespokojní? Ak vyžaduje-
me od ľudí i od Boha dochvíľ-
nosť, je potrebné, aby bol človek 
sám taký. 

Čas, ktorý človek má, je veľmi 
cenný. Preto je dôležité vedieť 
s ním zaobchádzať a vážiť si dra-
hocenné minúty každý deň. Je 

príjemné mať do činenia s dôsled-
nými, presnými, spoľahlivými, 
zodpovednými a dochvíľnymi 
ľuďmi. Pri takom prístupe k pria-
teľstvu, konaniu alebo k práci sa 
výborne upevňujú dobré vzťahy, 
buduje sa dôvera. 

Liknavosť je zhubný, škodlivý 
zvyk. Človek, ktorý má problé-
my s meškaním alebo ktorý je 
pomalý, má rozvíjať svoj rozum, 
získavať návyk správneho plá-
novania svojho času na dosiah-
nutie čo najlepších výsledkov, 
vytvárať si návyk na poriadok/
režim. Ježiš Kristus prišiel na 
svet aj ako Ten, ktorý budoval 
charakter, preto sa v každom 
Svojom diele snažil o dokona-
losť. On je pre nás vzorom. 

Usilovne pracovať, robiť všet-
ko načas, prinášať úžitok – to 
je ozajstné požehnanie. Božie 

Slovo nás učí: 
„v horlivosti ne-
ochabujte, buďte 
vrúcneho ducha, 
slúžte Pánovi“ (list 
Rimanom 12,11).

Prajem vám po-
žehnanie a radosť!

S úctou,
Inna
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Sobotná škola
trieda 1 (okno) trieda 2 (stred) deti A deti B Mládež

7. 9. Chyla P. Priehradný M. Resutík Ľ. Vilčeková Z. Majdišová M.
14. 9. Grešová M.
21. 9. Filčáková E. Majdiš D. ml. Grešová M. Majdiš Ľ. Fúčelová B.
28. 9. Vilček R. Grešová M. Resutík Ľ. Majdiš Ľ. Majdišová M.

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

7. 9. Resutík Ľ. Hosť Priehradný M. Fúčela T. Majdiš D. ml. Fúčela T. Grešová M.
14. 9. Chata Grešová M. Uhrin M. Majdiš D.st. Uhrinová L.
21. 9. Fúčela T. Vilčeková Z. Filčáková E. Uhrin M. Fúčela L. Vilček R. Fúčelová S.
28. 9. Majdiš D.st. Hosť Vollman P E. Filčáková Blizniak Ľ. Majdiš D. ml. Filčáková E.

Kázanie Iné
Martin

7. 9. Bielik S. členské zhromaždenie
14. 9. Chata kresťanského domova Čremošne 13.9.-15.9.
21. 9. Uhrin M. VP.
28. 9. Kolesár F.

Program na mesiac  SEPTEMBER 2019

oznam zborového výboru:  

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.

•	
Nasledujúce stretnutie ZV bude 02.09.2019 o 18:00 hod.

zo zasadania 24. 4. 2018aDra 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 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

NARODENINY ČLENOV ZBORU:
6. 9. balabánová anna 
24. 9. Fúčelová Mária
26. 9. záborský Pavol
29. 9. muntág Ján

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


