ZBOROVÝ LIST ◊ ROČNÍK XII. ◊ ČÍSLO 4 ◊ DECEMBER 2021 ◊ NEPREDAJNÉ

KALVÍNČEK
POZDRAV UČITEĽKY NEDEĽNEJ ŠKOLY

Tímea Sotáková

M

ilé moje detičky, ani neviete ako veľmi mi
chýbate. Vždy ste boli súčasťou „mojich“

Nie je to dnes ľahké pre nikoho z nás a nám zostáva
len dúfať, že budúci rok sa situácia zmení a my sa budeme
môcť konečne spolu znovu stretávať.

V tomto predvianočnom čase sme sa stretávali na
našich adventných popoludniach, ktoré som pre Vás
s láskou spolu s mojou rodinou pripravovala. Spoločne
sme sa vyšantili pri zábavných súťažiach, pochutnávali
si na vianočných koláčikoch a vianočnom punči, ktoré
pre vás pripravili Vaše starostlivé mamičky. V tvorivej
dielni sme potom spolu vyrábali rôzne vianočné ozdôbky,
ale hlavne sme boli všetci spolu a s radosťou si užívali
predvianočnú atmosféru.

Na povzbudenie v tejto ťažkej pandemickej situácii, si
spomeňte na slová jednej z pesničiek, ktoré sme si spolu
každú nedeľu spievali: „Zlož svoju starosť na Pána a On sa
už postará. Nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou, nebudem
sa báť, Pane môj“.

Vianoc.

Počas adventných nedieľ sme v našej nedeľnej besiedke
spoločne nacvičovali štedrovečerný program pre náš zbor.
Je mi smutno, že už druhé Vianoce nebudete môcť vystúpiť
pred zborom so svojimi krásnymi básničkami, koledami
a vianočnými scénkami, ktorými ste vždy spríjemnili
sestrám a bratom z nášho zboru tento krásny Štedrý večer.
Veľmi mi chýbajú a dúfam, že aj Vám naše spoločné
nedeľné dopoludnia počas celého školského roka, keď sme
spoločne trávili čas čítaním Svätého písma, rozprávaním
biblických príbehov, spievaním detských kresťanských
piesní, kreatívnym tvorením a hraním rôznych hier.

My kresťania máme oproti neveriacim jednu veľkú
výhodu, a to obrovský dar – Pána Ježiša vo svojom srdci.
S Ním sa nemusíme ničoho báť, vieme, že On vždy stojí
pri nás a nikdy nás neopustí. Akúkoľvek našu starosť
v živote, môžeme v modlitbe zveriť Bohu a máme istotu,
že nám vždy pomôže. Nemusíme sa ničoho báť, lebo Pán
je v každej chvíli s nami.
Na záver, ešte veršíky na povzbudenie:
Žalmy 27,3: „Aj keby sa proti mne postavil vojenský
tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla
vojna, stále budem dúfať.“
Príslovia 14,26: „V bázni Hospodina je pevná nádej,
pre svoje deti je útočiskom.“
Už teraz sa na Vás veľmi, veľmi teším.
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