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Koncert KaKaO, Palisády 27/a
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Praženica, Číčel
Stretnutie sestier
M. Kráľ
Biblická hodina – Baláž - (Príslovia)
Makovíni, Baláž
Záhradná slávnosť
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Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2010
Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj
dobrý duch vedie po rovnej zemi.

Žalm 143, 10

Deň dobrej zvesti
Keď sa ako zbor pripravujeme na našu prvú misijnú cestu (rozumej
zborový tábor v dedinke Radava), počúvame, hovoríme, premýšľame nad
tým, ako priniesť dobrú zvesť na toto miesto. V tomto súvise ma oslovilo
Božie slovo o štyroch malomocných v bránach Samárie. Štyria muži, ktorí
už nemali čo stratiť, sa rozhodli riskovať a prežili úžasný Boží zázrak. Tam
kde bola veľká pravdepodobnosť smrti, našli hojnosť všetkého pre život.
A títo muži sa v jednom momente užívania si dobrých vecí zastavia
a povedia si: „Nerobíme dobre. Tento deň je dňom radostnej zvesti, a my
mlčíme.“ (2Kr 7,9) Vyzerá to tak, že Pán Boh chce tento rok urobiť rokom
radostnej zvesti v Bratislave. Konferencia Kresťanov v meste aj celomestská evanjelizácia organizovaná rímskokatolíckou cirkvou má toto
zameranie. Priniesť dobrú zvesť a zasiahnuť toto mesto dobrou zvesťou.
Sme na to pripravení?
Je niekoľko zhodných bodov medzi malomocnými a nami ako
kresťanmi v Bratislave.
To prvé - je pre mňa veľkým povzbudením, že Pán od nás nečaká
v tento deň dobrej zvesti nič hlboko teologického, ale skôr niečo veľmi
jednoduchého, podobne ako v živote slepého: „Neviem veľa, ale viem, že
som bol slepý a teraz vidím.“ Máme byť svedkami, netreba napodobňovať
druhých, hovorme to vzácne, čo sme prežili my osobne.

Druhý súvis je v tom, že v živote zvestovateľov dobrej zvesti
zjavne nepominuli všetky problémy. Zostali malomocnými, mali vážne
zdravotné ťažkosti. Ale napriek nim dobrú zvesť niesli. Možno sa ti tiež
zdá, že je ešte veľa vecí v tvojom živote, ktoré nie sú doriešené. Možno si
myslíš, že pretože ešte nie je všetko vyriešené, nemáš právo hovoriť. Alebo
že sa musíš venovať sebe, dokiaľ nebude všetko v poriadku. Zostaň
úprimný, hovor o tom, čo stále nezvládaš, ale povedz, čo Boh už v tvojom
živote spôsobil. Zostaneme ľuďmi cesty, na ceste, ktorí ešte nedobehli, ale
na tejto ceste sa dejú zázraky a s nimi sa máme deliť ako žobráci
s chlebom.
Toto je aj moje svedectvo – viem, že moje manželstvo nie je dokonalé,
sme stále na ceste, ale chceme zdieľať nádej, že keďže sa Boh dotkol nášho
manželstva, dokáže to aj v manželstvách iných. Môže tu byť však jeden
rozdiel. A to je, že sme v dobe, keď sme zázraky prežili, túto dobrú zvesť
prestali šíriť. Že sme prestali byť svedkami. Že sme čakali do ranného
svetla a stihla nás neprávosť. A že dnes nemáme dobrú zvesť pre iných,
lebo sme už dlho my sami nezažili Božie zázraky.
Poďme riskovať podobne ako tí štyria a poďme do toho, čo sa nám
javí ako istá smrť. Poďme do hlbokého pokánia. Prosme Pána o odpustenie za to, že sme prestali dobrú zvesť niesť a dnes je v našom strede
mnoho neprávosti, hriechu. On má pre nás odpustenie, uzdravenie, nový
život. Lebo pravdou je, a aj v tomto je naša situácia podobná štyrom
malomocným, že dnes je deň dobrej zvesti. Vďaka Bohu, že platí obeť
Pána Ježiša na Golgate za nás. Vďaka za to, že Boh aj dnes robí vzácne
zázraky. Zmieruje tých, ktorí stáli proti sebe, vytrhuje z pút závislosti,
uzdravuje manželstvá, obracia srdcia otcov na synov a synov na otcov.
Otvorme sa pre Neho a potom nesme verne to, čo s nami robí, totiž dobrú
zvesť tým, ktorí sú a budú okolo nás!
Tomáš Kriška
Spoločná konferencia cirkevných spoločenstiev združených v platforme KRESŤANIA
V MESTE sa bude konať v dňoch 17.-19.9.2010.
Duchovná obroda celého hlavného mesta je cieľom Bratislavských misií 2010, ktoré sa
uskutočnia od 10. do 24. októbra tohto roka. Ich mottom je: „Evanjelium nádeje
nemôže sklamať.“
Organizátormi Bratislavských misií sú Rímskokatolícka cirkev, Arcidiecéza Bratislava a
Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.
Bola oslovená aj evanjelická cirkev a ďalšie cirkvi v Bratislave a Bratislavské misie prídu
podporiť aj protestantské cirkvi zo zahraničia.
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Pozvánka na večer s KaKaOm

Hudba v podaní kresťanských umelcov prepojená slovom.

Naši jubilanti
5.6.
14.6.
18.6.
26.6.

Bognárová Mária
Nagy Ervín
Csanda Michal
Baláž Stanislav

Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži
tvoje srdce.
Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu
a on sa o všetko postará.
Žalm 37, 4-5
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Pouvažujme spolu

Záhradná slávnosť

Ústrednou témou aprílového Rozsievača (4/10) je TRADÍCIA v cirkvi.
V jednotlivých príspevkoch nachádzame rozličné pohľady na túto tému a dávajú
podnet na hlbšie zamyslenie. Taká je aj úvaha Zmena myslenia. Vznikla po
návšteve 40 zborov v Česku, v 9 denomináciách. Pozastavme sa pri jednej
myšlienke: „Naša cirkev je maličký ostrov uprostred sekulárnej – svetskej
spoločnosti, ohradený múrom. Tento múr sme vybudovali, aby nás chránil
od sveta. Žijeme si pomerne slobodne, ale uzavreto. Ba čo viac, za týmto
naším múrom vyčnieva ešte väčší múr, múr predsudkov väčšinovej
spoločnosti voči cirkvi a kresťanstvu.“
Nebudem sa pýtať, čo si o týchto slovách myslíte, lebo je známe, že to, čo
zrakom vnímame, sa premieta do nášho osobného pohľadu a každý čitateľ to
hodnotí podľa vlastného poznania. Stotožňuje sa alebo polemizuje. Možno tento
obraz o múre porovnávať s naším zborom? Otázka nabáda k hodnoteniu, preto
ju ponechám bokom, aby som sa nedopustil jednostrannosti. Namiesto toho
volám čitateľa k úprimnému zamysleniu.
Nasledujúce riadky nie sú odbočením od témy, iba zaznamenaním premeny,
ktorá sa udiala na našej modlitebni. Máme nové okná, dvere, dlažbu nádvoria
a pred dokončením je oplotenie. Úprimná vďaka patrí bratom, ktorí sa o to
pričinili. Tieto zmeny dali modlitebni a jej okoliu krajší, kultúrnejší vzhľad a sú
súčasťou privítania návštevníkov našich zhromaždení, najmä hostí, ktorí
prichádzajú zo sveta. Teraz nám prichodí dôležitejšia úloha: hľadať čo
najvhodnejšie spôsoby, ktorými budeme odovzdávať radostnú zvesť o našom
Vykupiteľovi, Pánu Ježišovi. A v tomto priestore sa najčastejšie stretávame
s tradíciami. Ak majú slúžiť nášmu poslaniu, nemôžeme k nim pristupovať
z pozície „vlastného kresťanstva“, ale na základe Božieho slova. Čiže posudzovať
veci skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Pripomeňme si dni po svojom obrátení,
horlivosť, ktorou nás napĺňal Duch svätý, keď aj naši neveriaci priatelia videli, že
im ponúkame posolstvo o Božej záchrane človeka. Tradície nemožno oddeliť od
úlohy, ktorú stanovil Pán Ježiš: „Získavajte mi nasledovníkov!“ (Mt 28,19) A my
ju chceme plniť tradičnými i novými formami, ktoré budú nápomocné pri ich
získavaní ľudí pre Božie kráľovstvo milosti.
A napokon uvažovanie nad článkami Rozsievača o tradícii v cirkvi umocní
túžbu po radosti a spoločenstve so svojím Spasiteľom, aby sme boli nositeľmi
svetla a lásky v prostredí, kde sídli náš cirkevný zbor.

Naša už tradičnú Záhradnú slávnosť sa bude konať dňa

Samuel
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20. júna 2010 o 17.00 hod.
Témou tohtočnej Záhradnej slávnosti je: „Stačí len vernosť?“
Text: Izaiáš 6, 8-11 (pomocné texty: Mt 13,13-16; Mt 24,45-47; 1K 4,2;
1K 7,25b; Zj 2,10b; Zj 17,14b)
Iste sa už aj vám niekedy stalo, že ste niekomu vydávali svedectvo
o Pánu Ježišovi a venovali ste tomu človeku veľmi veľa času a úsilia a bez
akéhokoľvek výsledku. Malo to vôbec nejaký zmysel? Nebolo to
nadarmo? Takéto otázky si môžeme klásť práve v dnešnej dobe, keď sa
od nás v tomto svete očakávajú výsledky. A všetko sa meria práve cez
výsledky - ak sa tie nedostavia, tak taká práca či námaha bola márna. Ale
platí to isté aj z Božieho pohľadu? Ako sa na to pozerá Pán Boh? Niečo
podobné prežíval aj Boží prorok Izaiáš. Skúsme sa vžiť do situácie
proroka Izaiáša. Vydržali by ste na jeho mieste alebo by ste to vzdali?
Stačí byť verný alebo si myslíte, že ľudia musia za vami vidieť výsledky,
aby vašu prácu či službu mohli považovať za úspešnú? Alebo potrebujete
výsledky na to, aby ste aj vy mali určitý pocit uspokojenia? Prorok urobil
len to, čo od neho žiadal Pán Boh. Zvestoval Božie slovo a dôveroval
tomu, že Pán Boh s tým urobí to, čo On uzná za dobré. Aj ty môžeš byť
verným sluhom. Slúž Mu ako najlepšie vieš a výsledok vlož do Božích
rúk. Svet ocení úspech, Pán Boh zas tvoju vernosť.
Stanislav Baláž

Senior klub
Senior klub v mesiaci jún bude netradičný. Dňa 4.6.2010 t.j. v piatok je
plánovaná návšteva seniorov v židovskom dome dôchodcov „David
ohel“ (tzv. Danielov útulok) na Svorodovej ul. 11 v Bratislave v čase od
15:00 do 17:00 hod. Celý program bude viesť sestra Ľudmila Hallerová
z Prahy.
Zraz seniorov je o 14.45 hod pred modlitebňou BJB na Palisádach 27/a.
Senior klub počas mesiacov júl a august nebude.
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Naša poznámka
Hlučné dni, bohaté na zápalisté prejavy sa pominuli, a tak sa skončia aj
sľuby, ktoré v nich odzneli. Žiaľ, osočovanie nepotvrdenými pravdami
bude doznievať dlhšie, najmä u voličov, hoci boli účelovo použité proti
tribúnom z iného politického zoskupenia. Napokon všetko, čo bolo
vhodné pre tento čas, vykročilo na cestu, ktorá vedie do kresiel zástupcov
ľudu. Nebudeme sa podrobnejšie zmieňovať o predvolebných podujatiach,
aby nevznikol dojem, že sa pletieme do politiky. To, čo sme videli a počuli,
postačuje na utvorenie vlastného názoru, ktorý vyjadríme svojím hlasom.
Chceme však zdôrazniť, že veriaci kresťania si v každom čase uvedomujú,
že nepatria do tohto sveta, ale povinnosti občana plnia zodpovedne. Ich
programom na každý deň je Božie slovo.
Rozhľadenému človeku zaiste neuniklo, že sa ocitáme čoraz viac
v zajatí vlastných túžob. Užitočných i nežiaducich. Vedú nás k vytúženému
cieľu, a keď ho dosiahneme, v srdci človeka vzniká nové želanie, proces sa
opakuje a ovláda naše počínanie. Je to akýsi vnútorný prejav nášho vzťahu
k životu. Neraz sa však ukáže ako ilúzia alebo vyplaví na povrch problém,
na ktorý chceme zabudnúť. Pravda, nejedna sľubne a nevinne vyzerajúca
žiadosť sa prejaví ako pýcha, chamtivosť a iné hriešne túžby. V tej chvíli je
dobré si pripomenúť, že prvú hriešnu túžbu človeka Pán Boh odsúdil, ale
diabol sa nevzdal svojho plánu. Aj naďalej chce človeka oklamať
a falošnými sľubmi dosiahnuť svoj cieľ. Venujme preto pozornosť Božej
vôli, zamýšľajme sa nad ňou, aby sme boli pripravení odolávať
pokušeniam. Pokiaľ sme na tejto zemi, budeme sa potýkať s hriešnymi
pokušeniami. Reformátor M. Luther v tejto súvislosti povedal: „Hriech
nám bol odpustený, aby bol umŕtvený, aby nám nemohol škodiť. Musíme
byť pánmi svojho tela, plného nečistoty, závisti, nenávisti a zlých túžob.
Poddajme sa Duchu svätému, aby bol pánom nášho domu a jeho ruka nás
zdržiavala pred hriešnymi túžbami.“
V našom spevníku máme krásnu pieseň (BP 242), ktorá ukazuje, kam
majú byť usmernené naše túžby. „Túžim Pánovi svojmu sa podobať...
milovať ako On miloval... túžim žiť, ako On žil...“ Slová tejto piesne sú
nám dobre známe. Zamyslime sa nad nimi, lebo nám majú čo povedať aj
v týchto časoch.
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Duša je život

„...čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši?“
(Mt 16,26)
To sú slová Pána Ježiša, ktorými vyjadril hodnotu ľudského života. Má
väčšiu cenu ako celý svet. Žiaľ, pre človeka modernej doby je tento náhľad
nepochopiteľný. Na váhe jeho záujmov prevažuje majetok
a prospechárstvo. V praktickom živote má podobu rozkladu a rozličných
krízových situácií, ktoré bolestne prežívame. Zapríčinili ich ľudia, ktorí
zmysel života vidia v hromadení bohatstva a svojho blahobytu.
Kresťanstvo má však iný cieľ, preto títo ľudia Ježišovo hodnotenie ľudskej
duše odmietajú a dokonca ho považujú za nezmyselné. Tento postoj
vyvoláva predstavu, v ktorej človek – prospechár sa ocitne na hore
pokušenia a ochotne sa pokloní diablovi, lebo v jeho ponuke nachádza
splnenie svojho sna - získať moc nad svetom a urobiť si len pre seba raj na
zemi.
Vráťme sa k Ježišovmu oceneniu duše človeka. Možno ho pochopiť?
Áno, ale len vierou, že je aj iný svet ako ten, ktorý vidíme. Pán Ježiš vo
svojom výroku meria súčasnosť s večnosťou a ich vzájomný pomer
ukazuje, pre aký veľký cieľ bol človek stvorený a akú cenu má pred
Stvoriteľom.
Každý deň nám prináša zvesti o hospodárskych problémoch vo svete,
o nezamestnanosti, z ktorej plynú zložité životné podmienky. Zriedkavejšie
sú však prognózy, ako tento stav zmeniť k lepšiemu. Lenže tak ako pri
prvých náznakoch úpadku, tak aj teraz pri hľadaní východiska ľudské
pokrytectvo zatienilo Ježišovo „vidieť a milovať ľudskú dušu.“ Ježišovu
spravodlivosť, v ktorej je človek vždy na prvom mieste. On dobre pozná
jeho konanie i nedostatky, napriek tomu hovorí, že ľudská duša má väčšiu
cenu ako všetky vymoženosti sveta. Písmo sväté hovorí, že človek bol
stvorený pre bezprostredný vzťah k Bohu, „v ňom žije, pohybuje sa,
jestvuje.“ (Sk 17,28) Aj v období, keď sa spoločnosť nachádza v zložitej
situácii a hľadá riešenie nepriaznivého stavu. Pripomeňme si znovu, že
keby človek ovládol celý svet, nič nezíska, ak stratí to, čo je najviac
potrebné: očistenie svojej duše. Len v očistení a v Božom posvätení sa
vytvorí základ pre život v kráľovstve Božom. Ale to už je čosi
neporovnateľne vyššie ako úsilie ľudí zabezpečiť sociálne istoty na svete.
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