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Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia, ak Hospodin
nestráži mesto, márne bdie strážnik. Žalm 127,1-2
Začíname ďalšie časové obdobie, rok 2016 a pre veriacich v Hospodina je to
nová výzva, či chcú aj tento ďalší časový úsek svojho života počítať s Bohom.
Často vnímam, že naša doba je výnimočne proti Bohu. Neviem, či
komunistické obdobie v bývalom Československu bolo tak proti Bohu, ako
toto humánno-konzumno-vedecké obdobie, v ktorom žijeme teraz.
Minimálne nezakrývalo tak rafinovane Boha, ako terajšie časy. Boh
v modernom svete pohanstva nemá miesto. Namiesto Neho tu vládne
tolerancia, dobročinnosť, astrológia a alternatívne duchovné smery,
budhizmus, islam, náboženskosť pochádzajúca z cirkevnej tradície(nie živá
viera), spomínaný silný konzum až snobstvo, ľudská múdrosť, ktorá je
rozhodujúca v určovaní životného moderného smeru. Boh tu nemá miesto.
Ak čítam Skutky apoštolov, ako apoštol Pavel prišiel do pohanských Atén
a ako tam prvotne vyučoval o skutočnom Bohu a sledujem moje rozhovory
s neveriacimi priateľmi o ceste skrze Ježiša Krista k Bohu, ako jedinej Ním
určenej a pravdivej ceste, som v úplne pohanských Aténach, kde mali
množstvo rôznych božstiev, ale živého Boha nepoznali. Oproti ľudskej tvári
komunizmu, ktorý bol démonským zriadením, toto naše obdobie začína byť
voči pravde o Bohu o dosť agresívnejšie a na počudovanie, tolerancia voči
kresťanom sa vytráca. Ale, to nemôže byť ani ináč, lebo démoni nenávidia
to, čo je Božie. Človek taktiež v tejto modernej dobe počíta „iba“ sám so
svojimi schopnosťami. Alebo, ak niekto z ľudí zomiera, okamžite sa hľadá,
kto môže za jeho smrť, hoci niekedy nie je nikto na vine. Nikto si neprizná
a ani nechce priznať, že smrť človeka odsúhlasí sám Boh.

Pre rok 2016 Vám, nám, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi prajem moc Jeho
Ducha, aby aj v tejto, silno antiBožej dobe, kde lídrami sú psychicky silní,
chamtiví a úspešní jedinci, veľkí filantropi, sme my naďalej skladali svoj život do
Božích rúk a nespoliehali sa na seba (uvedomujete si, ako je toto moje
predchádzajúce prianie úplne proti humanizmu???). Prajem Vám, aby napriek
silnej orientácii na človeka v tejto dobe, sme my boli úplne závislí na Bohu.
Zlatá stredná ceste končí v pekle...
Náš láskavý Boh nám žehnaj
Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno, viac ako strážnici na ráno.
Izrael, čakaj na Hospodina. Žalm 130, 6-7
Stano Gurka, riaditeľ SED, Veľký Slavkov

Exkurzia na farme

Milí priatelia,

1 Exkurzia na farme

opäť je tu čas podávania daňových priznaní a s tým spojená možnosť darovať
svoje 2 % zo zaplatenej dane organizácii, ktorej činnosť chcete podporiť. Verím,
že túto možnosť využijete a podporíte dobrú vec. Ak ste si z mnohých dobrých
projektov na Slovensku vybrali práve nás, tak všetky potrebné informácie
nájdete na našej stránke: www.domnapolceste.sk
Ďakujeme!

Dom na polceste z pohľadu novinárky a školiteľky

Dom na polceste vnímam, ako zariadenie, ktorých by malo byť na Slovensku
oveľa viac. Mrzí ma, že ste dosť finančne poddimenzovaní, pretože chlapci by
potrebovali mať pri sebe aj profesionálneho psychológa, ktorý by im bol k
dispozícii aspoň dvakrát do týždňa. Je veľká škoda, že Vám padla farma, pretože
niektorí chlapci na ňu s láskou spomínajú a myslím si, že práca so zvieratami im
veľmi pomohla (najmä terapeuticky). Vašu práca s nimi vnímam veľmi pozitívne,
lebo naozaj robíte čo môžete, aby ste svojim klientom pomohli. Škoda, že Vás
zahlcuje papierovanie, zháňanie peňazí a ďalšía "príjemná" činnosť súvisiaca s
chodom zariadenia.
Myslím si, že keby sa Vám podarilo založiť sociálny podnik a mohli by ste
všetkých svojich chlapcov zamestnanať v ňom tak, vyriešilo by sa veľa Vašich i
problémov chlapcov, ktorí by už neboli odkázaní prosíkať o prácu a zažívať
poníženie a odmietnutie iba preto, že sú z "akéhosi útulku" a ostatní ľudia ich
vnímajú cez priznu ich rasovej príslušnosti a myslia si o nich, že sú bezdomovci.
To ich osobne veľmi bolí a vnímajú to ako veľkú nespravodlivosť (rovnako ako ja
a obrovská nespravodlivosť to v skutočnosti je). Preto si myslím, že by to bola
pre Vás tá najschodnejšia cesta a ešte si myslím, že by ste si za svoju prácu
zaslúžili obrovské uznanie, lebo sú veľmi nároční na pozornosť.
Chlapcov vnímam veľmi dobre, lebo väčšina z nich má krásnu dušu - sú takí čistí,
až ma to za nich bolí, že si museli prejsť tým, čím si prešli. Vidím však v nich aj
veľké bloky - nedostatočné vzdelanie, problémy s učením sa, poruchy písania a
čítania, poruchy pozornosti, koncentrácie a správania sa - to všetko súvisí s tým,
že nedostali rodinu a lásku, ktorú tak zúfalo potrebujú. Preto, ak budete
potrebovať s niečím pomôcť, pokojne sa na mňa obráťte. Urobím, čo bude v
mojich silách....
Andrea Belošičová, PR manažérka a školiteľka

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen
(Mt 28:20)

„Dnes“ je slabý most, ktorý unesie svoje bremeno, ale keď pridáme svoje
bremeno „zajtrajška“, prelomí sa. V každom roku máme tristošesťdesiatpäť
listov od nášho Kráľa. Každý so zvláštnym posolstvom. Otvárame ich každý deň v
svoj čas. Pečať včerajška je rozlomená. Polož list úctivo stranou. List zajtrajška
leží na stole. Nelám jeho pečate, lebo keď sa zajtrajšok stane dneškom,
Neviditeľný zastane vedľa teba, pozrie ti láskavo do očí a povie: „Ako tvoje dni,
tak i tvoja sila.“ Suma celého nášho života, čo sa týka minulosti, je vďačnosť, čo
sa týka prítomnosti, je služba a čo sa týka budúcnosti, je dôvera!
On kráča s tebou dnes a pôjde s tebou i v tomto roku. Neboj sa !
Dr. Viera Roháčková, Odrobinky
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