INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
3.10.

ne

6.10. str
10.10. ne
13.10. str
17.10. ne
20.10. str
24.10. ne
27.10. str
31.10. ne

9:00
17:00
18:00
9:00
18:00
18:00
9:00
18:00
18:00
9:00
18:00
18:00
9:00

A. Balážová, Baláž – Vďakyvzdanie – VP
Svetový kongres baptistov - prezentácia, Miloslavov
Biblická hodina – Baláž - (Príslovia)
Praženicová, Baláž
Bagyanszki
Biblická hodina – T. Hanes – (1. list Tesaloničanom)
Benka, Pivka
Praženica
Biblická hodina – T. Hanes – (1. list Tesaloničanom)
Makovíni, Baláž
Pivka
Biblická hodina – Baláž - (Príslovia)
M. Kráľ, T. Hanes

Kazateľ služobne
2.10.
5.10.
12.10.
20.10.
22.10.
31.10.

10:00
10:00
10:00
19:00
9:30
9:30

Diskusná Konferencia delegátov zborov, Banská Bystrica
Redakčná rada Rozsievača, Brno
Stretnutie pastorov BA, Blumentálska ul.
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Bratislava, Palisády
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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

Prilož ruku k dielu
Vypúšťaš pramene do potokov; pomedzi vrchy pretekajú.
Zavlažuješ vrchy zo svojich siení, zem nasýti sa ovocím Tvojich diel.
Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku.
Ako mnoho je Tvojich diel, ó, Hospodine!
(Žalm 104, verše 10, 13, 14 a 24)

Začnem teologickou otázkou: Čo Pán Boh celý deň robí? Ak by ste na
to mali odpovedať jedným slovom, čo by ste povedali? Keď sme na
dovolenke, alebo máme viac voľného času, tak je pre nás dôležitá otázka:
„Čo dnes budeme robiť?“ A zase veta: „Nudím sa“ je najčastejšou
sťažnosťou detí aj dôchodcov. V takýchto situáciách hovoríme o potrebe
„zabiť čas.“ Teraz si vezmime Boha, ktorý má k dispozícii celú večnosť.
Čo so všetkým tým časom robí? Myslíte si, že väčšinou len tak posedáva
a pozoruje? Autori Biblie jedným slovom vravia, že Boh pracuje, koná,
alebo či to, že Jeho oči prehliadajú zem. Lelan Ryken poznamenáva, že
kresťanstvo je v tomto ohľade dosť unikátne. Napríklad starovekí Gréci
pozerali na bohov ako na takých, ktorí sú povznesení nad prácou. Hora
Olymp bola akýmsi božským sídlom záhaľky kde s výnimkou hodenia
príležitostného blesku Zeus a jeho druhovia žili vo svete sladkého
ničnerobenia. Naproti tomu úvodné riadky knihy Genesis sú hneď

naplnené Božou prácou – oddeľuje svetlo od tmy, tvorí oblohu a nebeské
telesá, zhromažďuje vody, z prachu zeme formuje ľudské bytosti. A po
šiestom dni Pán Boh neodchádza do dôchodku. Žalmista hovorí jasne, že
vesmír nie je udržiavaný v chode nejakej mechanickej nevyhnutnosti, ale že
ho riadi Boh. Boh je obzvlášť aktívny aj pri práci s ľuďmi. Žalmista vraví,
že Boh Izraela „nedrieme a nespí“ (Ž 121,4), ale neustále vedie
a ochraňuje svoje stádo.
Keď Ježiš prišiel na zem, prišiel ako pracovník. Ako dospelý väčšinou
pracoval ako tesár a nikoho nenecháva na pochybách o tom, že pracuje,
keďže vraví: „Môj Otec pracuje až dosiaľ, i ja pracujem.“ (J 15,7) Boh
je v Biblii opísaný pomocou mnohých metafor, ktoré hovoria o práci: je
záhradníkom, umelcom, hrnčiarom, pastierom, kráľom, staviteľom. Ty a ja
sme výtvorom Božej ruky! A keďže si bol stvorený na Boží obraz, bol si
stvorený aj na to, aby si pracoval. Bol si stvorený aby si tvoril, viedol,
študoval, kultivoval, liečil alebo vyučoval. Arthur Miller píše, že práve toto
je jadrom viery, ktorá nie je len nedeľná, ale trvá sedem dní v týždni: „Je to
využívanie nadania, ktoré človek dostal, na to, aby znamenite slúžil
svetu a skrze túto službu aby miloval a uctieval Boha!“
Ani ty nie si navyše – Boh totiž netvorí žiadne zbytočné časti. Máš
svoje určenie – zámer, ktorý je stredobodom Božieho sna o ľudskom
pokolení. Podľa Písma sme povolaní predovšetkým na to, aby sme spoznali
Boha, prijali Jeho lásku a milosrdenstvo a boli Jeho deťmi. Sme povolaní
na to, aby sme žili v Jeho kráľovstve a aby v nás bol formovaný Kristus.
Kľúčovou časťou tvojho povolania sú určité dary, schopnosti a túžby,
ktoré ti boli dané. To, aby si ich jasne identifikoval, šikovne rozvíjal
a radostne a pokorne nimi slúžil Bohu a Jeho stvoreniu, je zmyslom toho,
prečo si bol stvorený. Ty a ja máme úlohu od Boha. Ježiš to povedal takto:
„Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta.“ Niektorí šli pred tebou, ďalší
prídu po tebe. No toto je tvoj deň. Ak sa má Božie kráľovstvo šíriť, či
budovať práve teraz, bude to musieť byť skrze teba. Pán Boh nepríde
a nezaujme tvoje miesto. Ty máš úlohu od Boha! Najlepšie je začať tým, že
vezmeš svoje povolanie vážne. Na tom, čo robíme, nesmierne záleží. Oplatí
sa tomu venovať naše najlepšie sily. Máme totiž úlohu od samotného
Tvorcu vesmíru.
Miroslav Mišinec
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Pozvánka
Brat Pavel Kopčok pozýva náš zbor na prezentáciu o jeho ceste na Havaj
(Svetový kongres baptistov) a do Arizony, ktorá sa uskutoční dňa
3.10.2010 o 17:00 hod.
v modlitebni zboru BJB v Miloslavove.

Oznam pre seniorov
Najbližší senior klub sa uskutoční dňa
8. októbra (piatok) o 14:00 hod.
v Bernolákove a ak to počasie dovolí, bude spojený s opekaním.
Téma stretnutia – voľná.

Naši jubilanti
1.10.
2.10.
13.10.
23.10.

Roška Samuel
Szabo Imrich
Kráľová Judita
Kráľ Milan

„Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo svedectvo je
spoľahlivé, neskúseného robí múdrym.
Hospodinove nariadenia sú správne, srdce
napínajú radosťou. Hospodinov príkaz je
jasný, očiam dáva svetlo.“
Žalm 19, 8-9
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Predĺžená pobožnosť
Druhá septembrová nedeľa bola príjemným sviatočným dňom. Na
bohoslužbe sme si pripomenuli Pamiatku Večere Pánovej, Božím slovom
slúžil kazateľ br. St. Baláž. Vychádzal z listu Galaťanom (6, 1-5)
a ústrednou myšlienkou bol „Kristov zákon“, jeho pôsobenie v zbore
a v osobnom živote veriaceho človeka. Táto téma zaznievala aj
v príhovore br. M. Csandu, v básni, ktorú predniesla sestra M. Orelová
a v piesni zborového spevokolu.
Pár dní prešlo od septembrového zhromaždenia, ale v mojej mysli
pobožnosť pokračovala. Volanie na hlbšie poznanie svojho duchovného
života je stále silnejšie. Zároveň nemožno si zatvárať oči pred
skutočnosťou, že už samotné predsavzatie mobilizuje našich nepriateľov
– slabé telo, svet a satan – k aktivite. Pod ich vplyvom sa dopustíme
poľutovania hodných činov, ale nápravu nehľadáme v prostriedku Božej
milosti a tou je Božie slovo. Zasiate do ľudského srdca obnovuje svätosť
a dáva novú duchovnú silu. Hlásime sa k tejto pravde, ale skúsenosti
hovoria, že počúvame kázne, každý deň čítame Bibliu, ale kresťanská sila
sa neprejavuje, nie je trvalým javom, naďalej prevláda vlažnosť. Príčina je
v nepoužívaní Božieho slova v každodennom živote. Tu sa stretávame so
„slabosťami“ kresťana (R 8, 26), ktoré sa vyskytujú najmä vo veciach
najdôležitejších – v duchovnom myslení, vo viere a v nádeji, v modlitbách
a v kresťanskej vážnosti. V týchto oblastiach býva najviac poblúdení a sú
teda veľkými prekážkami pri uvádzaní Kristovho zákona do života.
Zo septembrového zhromaždenia je aj podnet zamyslieť sa nad
vlastnými skúsenosťami z odolávania pokušeniam. Hlavným zdrojom je
vždy Božia vernosť. Prostriedky milosti, ktoré sme dostali, umocňuje
Božie slovo. Ak ho zanedbávame, jeho účinky voči pokušeniu slabnú
a človek sa stáva telesný, svetský. Písmo obohacuje vnútorného človeka,
rastie sebadôvera a poskytuje pravý obraz nášho kresťanstva.
Chcem sa zdôveriť, že rozjímanie nad podnetmi zo septembrovej
pobožnosti ma priviedlo k hlbšiemu poznaniu Kristovho zákona, ktorý
otvára pre človeka nový, zmysluplný život, je to prejav Božej milosti, na
rozdiel od svetských zákonov, ktoré zdôrazňujú odplatu – trest za
vykonaný priestupok.
Účastník zhromaždenia
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Poďakovanie za úrodu
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.
Teraz Ti, Bože, ďakujem
za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem
pre detskú radosť, detské šťastie.
Jahody, trnky, maliny,
oriešky, hríby... Z dávien času
tam deti chodia za nimi
a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské.
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske
bez slov sa modlí za úrodu.
A Ty počuješ každú tvár.
Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Autor: Milan Rúfus

Dozvedeli sme sa
Kysáč, slovenská dedina na Dolnej zemi, privítala počas prázdnin
dvadsaťštyri mladých spevákov z Rumunska. Koncert skupiny
Continental zorganizoval tamojší baptistický zbor. Obyvatelia dediny
i hostia z okolia zaplnili veľkú sálu miestneho kultúrneho domu. Privítal
ich kazateľ zboru Ž. Králik. Vedúci speváckej skupiny J. Katuna tlmočil
heslo, s ktorým prišli do Vojvodiny: „Chcem mať srdce Pána môjho“. Správu
o tejto misijnej udalosti priniesol časopis Hlas ľudu a v hodnotení uvádza:
„Keď zazneli duchovné piesne a osobné svedectvá, návštevníci prestali vnímať priestor
a čas, lebo ak sa duchovná hudba interpretuje pôsobivo, ako to dokáže skupina
Continental, zasahuje bytostné hĺbky s dôsledkami, ako aj najúprimnejšia modlitba
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veriaceho“. Spevácka skupina Continental vznikla pred 12 rokmi a každý rok
uskutoční viacero koncertov doma i v zahraničí. Vo Vojvodine vystúpili
v Erdevíku, Šíde a v ďalších dedinách a mestách.

Môžem veriť?
Z vlastnej skúsenosti vieme, že prečítaný článok o chorobe vyvolá
pozorovanie svojho organizmu. Určitá podobnosť je aj pri čítaní Božieho
slova. Prejavuje sa pozorným skúmaním života vo viere. Je to prirodzená
túžba po poznaní. Avšak niekedy nás k takému počínaniu privedú aj
svedecké rozhovory s neveriacimi o vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista.
Počas jedného rozhovoru zaznela aj táto otázka: „Môžem ja vedieť, že
mám Božiu milosť?“ Vyslovil ju človek, ktorý číta Bibliu, navštevuje
bohoslužby, ale niektoré otázky chce objasniť vlastným rozumom. Aj jeho
otázka má pôvod vo verši, ktorý počul v nedeľnej kázni. „Zotriem tvoje
priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo
som ťa vykúpil.“ (Iz 44, 22) Zamyslime sa, čo znamenajú tieto slová.
Celé Božie evanjelium ohlasovalo od prvopočiatku sveta veľké Božie
rozhodnutie, aby všetok hriech sveta bol položený na JEDNÉHO a aby
bol zmierený a odstránený jeho poslušnosťou. (R 5, 19) To znamená, že už
nikto nebude odsúdený za hriech, ale len za zotrvávanie mimo kráľovstva
milosti. Pochybnosti, s ktorými sa stretávame, sú motivované úsilím
ospravedlniť svoje konanie polepšením, čiže sám sebe stať sa spasiteľom.
Bez skutočného pokánia, bez Krista. Nezanedbateľné sú v tejto súvislosti aj
myšlienky, zdôrazňujúce vlastné nedostatky, pokrytectvo, ľahostajnosť,
hriešnosť. Nečudo, že po takom obraze sa človek spýta, či môže veriť, že
má Božiu milosť. Apoštol Pavel sa tak bál sebaúcty, že aj svoju najvyššiu
spravodlivosť považoval za nečistú a škodlivú. Hovorí: „Aby som aj sám
bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale
z viery v Krista.“ (F 3, 9) Hriešnikom, ktorí nedokázali oľutovať svoje činy,
Pán Ježiš pripomína: „Nekajáš sa, ale ja som to urobil za teba v záhrade.
Hoci si ma nevolal, ja som to všetko urobil, hriech je vymazaný. „Zotriem
tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.“ Čo teda znamenajú
tieto slová? Predovšetkým uistenie, že veľké vykúpenie platí pre všetkých,
ktorí veria v milosť Božiu. Naše uvažovanie ukončime ďakovaním
a pokorným srdcom vyznajme: Otče náš nebeský, len Ty si spravodlivý
a ospravedlňuješ tých, čo v Teba veria. Pane, rozhojni našu vieru.
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Neklam seba
Odpovedať na otázku „Čo si odnášaš z dnešnej pobožnosti?“ býva
niekedy zložité. Ak má byť odpoveď úprimná, nevyhneme sa pohľadu na
seba, priznaniu, že niekedy prichádzame do zhromaždenia nepripravení na
duchovnú vnímavosť a tomu potom zodpovedá aj čas strávený na
pobožnosti. Nedávno som z predpoludňajšieho zhromaždenia odchádzal
so zaujímavou myšlienkou a rovnako zvláštne bolo aj nájdené východisko.
Avšak prv, ako som našiel biblický text, ktorý mal priniesť viac svetla do
môjho uvažovania, do mysle mi vkročila známa pieseň Kristíny Royovej.
Nájdeme ju takmer v každom kresťanskom spevníku, žiaľ pri
pobožnostiach nie je tak často spievaná.
Neklam seba, ľudí klamať môžeš,
Boha neoklameš, On zná vnútro tvoje,
neklam seba. (BP 453)
Z piesne vychádzajú hlboké myšlienky z Písma a volajú človeka
k sebaspytovaniu. Ak ho prijmeme a postavíme sa zoči-voči pravde,
musíme začať pri ľudskom srdci, ktoré je hnevlivé a zlomyseľné,
pokrytecké a klamlivé. Z neho číha nebezpečenstvo klamstva seba samého,
uspokojenie s vonkajšou zbožnosťou, svojim poznaním a vyznaním
a opravdivý kresťanský život sa vytráca.
Aj medzi veriacimi sa môže vyskytnúť uspokojenie z množstva
vedomostí a z formálnej bohabojnosti. Zabúdajú, že „Božie kráľovstvo
nespočíva v reči, ale v moci“. (1K 4, 20) Tieto slová napísal apoštol
zhromaždeniu v Korinte. Tamojší kresťania ich prijali, ale čoskoro sa
znova sústredili predovšetkým na učenie, menej pozornosti venovali jeho
použitiu vo svojom živote. Zabudli, že Slovo prináša ľútosť srdca, vieru
a posvätenie, radosť, život a lásku, poznanie Boha v Kristovi. Vzácne sú
skúsenosti našich otcov, ktorí vykonali viac ako vedeli a my konáme menej
ako vieme.
Veršík, ktorý udával tón v mojom uvažovaní po nedeľňajšom
zhromaždení postupne dostával podobu upozornenia, že Božie slovo
prijímané srdcom je návod k činom a nie iba pomôckou na vyjasnenie
pojmov. V pravdivom učení sa nám dostáva to najpodstatnejšie, Božie
kráľovstvo, ktoré nie je v reči, ale v moci.
(SD)
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