Oznamy

Cirkev bratská
v Starej Turej

- Na biblických hodinách vo štvrtok otváram knihu 1. list Tesalonickým,
v nedeľu evanjelium Marka.
- Pokiaľ ste chorí, alebo sa nachádzate v zložitom období a chcete, aby sme sa za vás
modlili, ozvite sa kazateľovi, bratom starším. Ďakujem.
- Ak uvažujete o krste alebo o vstupe do cirkvi, chcete sa o tom rozprávať,
môžete kontaktovať kazateľa Daniela Jurču.

Plán služieb / August 2019
Biblická hodina / Štvrtok 18:00

Modlitebná hodina / Nedeľa 9:00

1.8.

Daniel Jurčo

4.8.

Ján Kozempel

8.8.

Daniel Jurčo

11.8.

Daniel Hollý

15.8.

Mikuláš Zavilla

18.8.

Ján Lukáč

za chorých, starých:
Anna Naďová, Mária Mikulcová
za pomoc, uzdravenie, povzbudenie a
potešenie od Pána Boha:

22.8.

Samuel Jurčo

25.8.

Ján Blaho

29.8.

Mikuláš Zavilla

za prezidentku, za Božie požehnanie a
múdrosť k správe republiky
za parlament, za vládu
za prenasledovaných kresťanov
za tých, ktorí utekajú z domova pred
prenasledovaním
za to, aby Cirkev v Európe utečencom
poslúžila evanjeliom
za to, aby vlády odhaľovali teroristické útoky
pred ich uskutočnením
za mesto Stará Turá
za všetkých ktorí odišli z Božích ciest a
prosba o Božiu milosť pre nich

Bohoslužba / Nedeľa 10:00

stretnutia Myjava / Pondelok 18:00

4.8.

Daniel Jurčo

5.8.

Daniel Jurčo

11.8.

Daniel Jurčo, Večera Pánova

12.8.

Pavel Škrha

18.8.

Mikuláš Zavilla

19:8:

Jaroslav Grúber

25.8.

Samuel Jurčo

26.8.

Jaroslav Grúber

Modlitebné námety

za stretnutie staršovstva 13.9.2019

Cirkev bratská v Starej Turej

Poznámky

Kontakt: Jana Škrhová 0949 860 325

Cirkev bratská v Starej Turej
Družstevná 70, 916 01 Stará Turá
www.cbst.sk, staratura@cb.sk, +421 32 776 3246
bankové spojenie: SK9709000000000041694774

Kazateľ zboru
Daniel Jurčo
daniel.jurco@cb.sk
+421 905 845 924

Zápas o česť, odvahu, nebáť sa bojovať.

O čom rokovalo staršovstvo 12.7.2019.

- 11. august – je sviatok Zuzany. Meno Zuzana môžeme preložiť slovom ľalia, biela čistá.
Existuje slávny starozákonný príbeh Zuzany, zachráni ju Daniel, podľa apokryfnej knihy:
Zuzana, ktorej text sa zaraďuje ako 13. kapitola knihy Daniel, má 64 veršov.
Zuzana bola vydatá za Joakima, bola krásna a zbožná. Boli dvaja zlí sudcovia, ktorí ju
chceli znásilniť, ona sa ubránila. Zuzanu však viedli na popravisko za cudzoložstvo, ale
Pán počul jej volanie, D13,44. Daniel povedal Izraelu, obnovte súd, pretože proti nej
falošne svedčili. Izrael zistil, že cez Daniela, Boh zachraňuje tých, čo v neho dúfajú, D13,
60. Zuzana bola oslobodená, obaja muži potrestaní, Daniel sa s tal veľkým v očiach ľudu.
Ale máme ešte novozákonnú Zuzanu, Lk 8,3, ktorá podporovala Ježiša zo svojho majetku.
- 21. august 1968 – neslávne výročie – napadnutie Československa vojskami Varšavskej
zmluvy. Vstup 5 armád zo socialistických krajín na čele so Sovietskym Sväzom bol
násilnou okupáciou našeho územia. Verejnosť v priebehu prvého týždňa vyjadrovala silný
odpor.
- 29. august 1944 – výročie Slovenského národného povstania. Bolo to ozbrojené
povstanie proti nemeckým okupačným jednotkám. Centrom bola Banská Bystrica,
nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili, časť jej jednotiek prešla k partizánom.

- Biblický úvod viedol brat kazateľ slovami z evanjelia Matúša 9,9-13.
Pán Ježiš povoláva colníka Matúša. Povoláva ľudí, ktorých by druhí odpísali.
Lekár sa nestráni pacienta.

Prečo tieto tri dátumy? Lebo je august. Až po rokoch história vie zhodnotiť to, čo sa stalo.
- V čase povstania bol pokus získať späť česť národu pre Slovensko,
ktorý sme stratili slovenským štátom s prezidentom Tisom.
- Česť sa stratila pri mnohých v čase normalizácie v rokoch 1968 – 1989.
- Ale ide o biblickú osobnú odvahu Daniela pri záchrane o život a česť človeka.
Vždy treba bojovať o človeka, postaviť sa za slabšieho, keď sa niekomu krivdí. Mať
odvahu. Nebáť sa ozvať, keď sa jedná o veci verejné, ale aj o národ. Ale predovšetkým
berme do rúk evanjelium, zopnime ruky k modlitbe a stíšme sa. Volajme k svojmu Bohu,
On počuje, dá na hlas pokorných prosieb.
Ide o to byť iný, byť človek vplyvu, vybočiť z radu, podať ruku, usmiať sa, byť vľúdny,
urobiť skutok lásky.
Dávam príklad z histórie človeka, "japonského Schindlera", ktorý zachránil 6000 Židov len
svojím rukopisom, volal sa Čiune Sugihara, 1900-1986, bol vyslaný do pobaltskej Litvy.
Z Izraela dostal cenu spravodlivý medzi národmi ako jediný japonec. Svet o ňom nevie.
Ako japonský vyslanec vydával japonské víza pre židovských utečencov, vypisoval ich
osemnásť až dvadsať hodín denne. Po vojne v Japonsku upadol do nemilosti,
a to práve kvôli "litovským okolnostiam". Je o ňom natočený aj film.
Daniel Jurčo

Cirkev bratská v Starej Turej

- Seminár o duchovnej revitalizácii zborov:
Prebehol v Leviciach, brat kazateľ má k dispozícii nahrávky.
- Rozpis služieb:
Vrátili sme sa k uplynulému mesiacu a diskutovali o službe brata Petra Feríka.
Bratia vrámci témy rozprávali aj o službe brata Zavillu.
V tomto mesiaci sa zúčastníme rozlúčkovej bohoslužby so zborovým bratom farárom
evanjelického zboru v St. Turej.
- Hospodárske záležitosti:
Diskutovali sme, či mať nejakú víziu do budúcnosti, čo sa týka opráv modlitebne.
Dotkli sme sa aj témy „štatutári zboru“.

BIBLICKÉ SLOVO K ÚVODU
Nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu! 5M 5,20
Pán Boh chrání týmto 9. Božím prikázaním človeka.
- Hodnota ľudskej cti a statočnosti je vzácnym pre cirkev aj pre národ. Česť je možné si
získať z predchádzajúceho pokolenia, sú výrazné rody podľa mena, ktoré zvučia. No česť
je možné získať aj statočnou prácou a rozumným sebezapieraním. Mnoho vecí môžeme
stratiť, ale pokiaľ sme stratili česť, tak sme stratili to najcennejšie, čo máme v živote.
Česť je drahšia ako život a vždy boli ľudia, ktorí radšej zaplatili životom než svojou cťou.
- Aj naše deti majú veľmi dobré uši, keď ohovárame druhých. Ľudia radi počujú obžaloby.
Klebety, posudzovania, ohovárania, osočovanie zničilo viac ľudí než akákoľvek iná zbraň.
- Luther vysvetľoval 9. Božie prikázanie takto: Máme sa Pána Boha báť a máme Ho
milovať tak, aby sme na svojho blížneho falošne nehovorili, aby sme blížneho
nezradzovali, neohovárali a nerobili mu zlé meno. Myslime vždy dobre tak, aby sme
aj hovorili dobre, hľadali dobré stránky blížneho.
- Bez dobrého mena je človek nemožný, pretože stráca dôveru ľudí. Apoštol Pavol chcel
radšej zomrieť než stratiť dobré meno, 1Kor.9.15. K tomu je príklad Jonatána, ktorý háji
pred kráľom Saulom dobré meno Dávida, obhajoval Dávida, že je nevinnný, 1Sam.19.4-5.
Daniel Jurčo
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