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Bohoslužby
2.3.

str 18:00

Biblická hodina – T. Hanes – (1. list Tesaloničanom)

6.3.

ne 9:00

L. Miklošová, Baláž - VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Praženica

9.3.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

13.3.

ne 9:00

Praženicová, Baláž

18:00
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Informačný mesačník Bratskej jednoty baptistov
Cirkevný zbor Bratislava 2 – Podunajské Biskupice

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2011
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.
Mk 8, 35

Pivka

16.3.

str 18:00

Biblická hodina – T. Hanes – (1. list Tesaloničanom))

20.3.

ne 9:00

A. Balážová, T. Hanes

18:00

SPRAVODAJ

Pribula

23.3.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

27.3.

ne 9:00

M. Kráľ, Číčel

30.3.

str 18:00

Biblická hodina – Pivka – (Voľná téma)

Kazateľ služobne
1.3.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Sú+ovská 2

10.3.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Súľovská 2

12.3.

10:00

Diskusná KDZ, Lučenec
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Máš spoluúčasť na evanjeliu?
Slovo spoluúčasť - v gréčtine synkoinonos - je veľmi zvláštne slovo
v Novej Zmluve. Vyskytuje sa len štyrikrát a je zložené z dvoch slov: syn
znamená spolu a koinonia sa môže prekladať ako blízke spoločenstvo,
účasť. Jeden z týchto štyroch textov je Zjavenie Jána, kde Ján na ostrove
Patmos hovorí k bratom, že je ich spoluúčastník v súžení. Zásadne tým
myslí, že ťažké veci, ktoré prežívajú oni, prežíva práve tak isto aj on. Iný
text je v R 11,17, kde Pavel hovorí o tom, že sme ako pohania milosťou
dostali možnosť spoluúčasti na koreni olivy ako vštepené vetvy. Tým
vyjadruje realitu veľkosti milosti, pre ktorú môžeme mať účasť na tých
istých požehnaniach, aké boli zasľúbené Izraelu, hoci pôvodne sme
k základu týchto požehnaní nepatrili. Tretí oddiel je 1K 9,23, kde
v kontexte ap. Pavel hovorí o tom, ako je ochotný zásadne meniť veci vo
svojom živote preto, aby niekoľkých ľudí získal pre Krista. Hovorí to tak,
že dokonca on, ktorý si tak veľmi váži Boží zákon, sa stal tým, ktorí sú bez
zákona, ako keby bol bez zákona a tým, ktorí sú slabí, sa stal slabým, aby
využil každý spôsob pre získanie ľudí pre Krista. Toto všetko robí preto,
aby mal synkoinonos - spoluúčasť na evanjeliu. Pre neho je evanjelium
také vzácne, že pre spoločenstvo v ňom má tendenciu zabúdať na seba.
Dokonca v liste Filipským ukazuje, že jeho spoluúčasť na evanjeliu je taká
dôležitá, že ani jeho uväznenie, ani zvestovanie evanjelia inými ľuďmi

z nesprávnych motívov (viď F 1,15-18) mu nezabránia v radosti nad tým,
že evanjelium je zvestované.
Máš aj ty hlboké spoločenstvo, spoluúčasť na evanjeliu?
Som presvedčený, že sme túto spoluúčasť na evanjeliu do značnej
miery ako evanjelikáli na Slovensku stratili. Myslím si, že dnes potrebujeme,
my, Boží ľudia, ktorých otcovia, starí otcovia, ba praotcovia prijali
evanjelium a žili ním zvestujúc ho iným, znovu počuť to, že Boh bez
zásluh, nepodmienečne miloval svet tak, že dal svojho jednorodeného Syna.
A preto sa nemusíme skrývať s našimi zápasmi s hriechom, ale môžeme
s ním ísť do svetla pravdy, aby sme zažili, ako nás krv Pána Ježiša, Jeho
Syna, očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme počuť, že evanjelium je
mocou Božou na každodennú záchranu každému, kto verí. Potrebujeme
rozumieť, že Kristus nezomrel len za naše hriechy, ale aj za hriechy ľudí
okolo nás. Potrebujeme tiež žiť s evanjeliom tak, že sme nielen ochotní
preň zásadne meniť svoj život, ale aj zažívať utrpenie, keď je to pre jeho
šírenie dôležité a pritom sa radovať z jeho hlásania.
Môj otecko mal spoluúčasť na evanjeliu. Jeho radosťou, nasadením sa,
životom, bola dobrá zvesť evanjelia. Samozrejme, byť evanjelistom bolo
jeho obdarovaním a špeciálnym povolaním od Boha. Ja evanjelistom nie
som, ale viem, že napriek tomu môžem mať na evanjeliu spoluúčasť. To je
dôvod, prečo máme Van 4life, prečo na Súľovskej fungujú DEPO kluby.
To je dôvod, prečo sme sa snažili v rámci Národného týždňa manželstva
(NTM) niekoľkým manželstvám priniesť zvesť, že On zachraňuje aj dnes
manželstvá v kríze. To je dôvod, prečo sa modlíme a snívame ako zbor
VIERA o realizácii komunitného centra. To je dôvod, prečo sme pozvali
brata Iana Mc Cormacka do Bratislavy a Jelky a umiestnili na Obchodnej
ulici plagát s oznamom o jeho službe 21.marca v Dome kultúry na
Vajnorskej. (Bude tiež slúžiť v modlitebni zboru BJB na Palisádach a
v Jelke). Ian je muž, ktorý prežil klinickú smrť a spoznal silu modlitby
svojej mamičky, ktorá sa modlila za jeho prijatie evanjelia. Dnes má tento
muž spoluúčasť na evanjeliu Pána Ježiša na mnohých miestach sveta a Boh
si ho úžasne používa k privedeniu mnohých ľudí k Nemu. Prosím,
nasaďme sa pre evanjelium spolu s ním tým, že niekoho pozveme na túto
evanjelizáciu. Viac ako toto prosím, majme spoluúčasť na evanjeliu
kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzame.
Posledný text, ktorý často citujeme ako zasľúbenie bez kontextu, vo
Filipským 1. kapitole hovorí o tom, že Pavel dôveruje, že Ten, ktorý v nás
začal dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa Ježiša Krista. Nie je
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Zo zahraničia
Na Európskom súde pre ľudské práva prebieha odvolací protest
Talianska proti rozsudku vo veci krížov v štátnych školách. Ako je známe,
štrasburský súd udelil pokutu Taliansku za umiestnenie náboženského
symbolu v školách, lebo tým sa upiera sloboda žiakom, ktorí nie sú
kresťanmi. Obhajoby sa ujal židovský advokát Joseph Weiler, bývalý
profesor práva na Harvardskej univerzite. Na prvom pojednávaní vystúpil
s tradičnou jarmulkou na hlave, ktorá svedčí, že je židovského
náboženského vyznania. „Honorár za túto prácu som odmietol,“ povedal
prítomným novinárom. „Ak sa totiž niekomu upiera náboženská identita,
zneuznáva sa tým identita každého iného náboženstva, teda aj môjho,“
povedal profesor Weiler, ktorý je známy ako autor knihy Kresťanská Európa.
V tejto a v ďalších knihách nikdy nepoužíva slovo kresťanofóbia, ale
Kristofóbia (chorobná nenávisť). Úsilie odstrániť kríž zo škôl nemožno
zdôvodniť frázami „prieči sa mi cirkev, ale uznávam Ježiša Krista“. Kto má
totiž niečo proti krížu, prekáža mu Ježiš.

Naši jubilanti
7.3.
22.3.
23.3.
23.3.
25.3.

Fürst Alexander
Kešjarová Marta
Kopková Zuzana
Demová Alžbeta
Miklošová Lea

„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

Modlime sa za chorých
Ervín Nagy

Samuel Dubovský
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Naša poznámka
Takmer každý deň prichádzajú správy o demonštráciách,
nepokojoch, naposledy v Egypte, Líbyi a v ďalších arabských krajinách.
V Nemecku sa vášnivo diskutuje o neúnosnom prisťahovalectve, najmä
moslimov. Kancelárka A. Merkelová v tejto súvislosti povedala tieto
slová: „Nemáme veľa islamu, ale máme málo kresťanstva“. (Rozsievač
1/11) Ak tieto slová posudzujeme cez vzťahy medzi ľuďmi, ukáže sa
nám, ako veľmi je svet narušený hriechom. Avšak Božie slovo ponúka
prostriedok na odstránenie nepriateľstva, ktoré plodí vojnové konflikty,
nenávisť či etnickú nevraživosť. Je to ODPÚŠŤANIE. Jediný spôsob na
prekonávanie bariér v mysliach ľudí. M. Luther nazval Kristovo
kráľovstvo „kráľovstvom odpúšťania“. Je to podmienka pre pokojný
život ľudí na zemi. Prečítajme si v Matúšovom evanjeliu (18. kap.)
podobenstvo o odpúšťaní a modlitbu Pánovu, v ktorej sa hovorí: „a
odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim.“ (Mt
6,12) Vo svete porušenom hriechom je odpustenie jediným základom pre
všetky dobré vzťahy, najprv medzi Bohom a ľuďmi a potom medzi
ľuďmi navzájom. To je suma Božieho slova. Apoštol to vyjadril takto:
„Toto je Jeho prikázanie, aby sme verili v Ježiša Krista a milovali sa ako
nám prikázal“. (1J 3,23) Tak vzniknú podmienky pre pokoj a kráľovstvo
odpúšťania na zemi.

Senior klub
Senior klub sa uskutoční dňa 31.3.2011 (posledný štvrtok v mesiaci) na
Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma:
„Aktuálna situácia v Izraeli a napĺňanie biblických proroctiev na
Blízkom východe“
Prednáška sestry Viery Greguárovej, ktorá sa vrátila po polročnom
pobyte v Izraeli.

6

úžasné môcť toto prijímať? Poznáte však dôvod jeho dôvery? To, že
filipskí kresťania mali SPOLUÚČASŤ NA EVANJELIU od prvého
dňa až doteraz F 1,5.
Veľmi by som si prial a prajem to aj vám, aby sme boli verní
v spoluúčasti na evanjeliu aj v týchto dňoch a využili pre nesenie
evanjelia každú príležitosť.
Tomáš Kriška

Zamyslenie po kázni
V Božom slove je tajomstvo duchovného života. Touto myšlienkou
povzbudzuje apoštol Peter veriacich, aby pokračovali v duchovnom raste
a uvádzali do života pravdu kresťanského posolstva. V jednom veršíku
nabáda urobiť všetko pre to, aby naša viera viedla k cnostnému životu
a hlbšiemu poznaniu Pána Boha. (2Pt 1,5)
Pri pozornom čítaní sa nám CNOSŤ, čiže mravná vlastnosť človeka,
ukáže v dvoch rovinách: ako nabádanie k spokojnosti so sebou, so svojou
bohabojnosťou, ktorej rámec a kritériá sme si určili tak, aby sme si svojím
životom zaslúžili vieru. Avšak biblický význam slova CNOSŤ znamená
„svätú horlivosť, moc a pudenie k dobru“, aby naša viera - vzácny Boží
dar - nebola pasívna, lenivá. Aj obrátenému kresťanovi sa môže stať, že
získanú milosť nepoužíva na umŕtvovanie starého človeka. Pravá
bohabojnosť sa prejavuje v živote, ktorý má základ v Božej prirodzenosti
a v službe Ježišovi Kristovi.
Človek, ktorý dostal odpustenie, ale jeho srdce je plné svetských
vecí, sa postupne stáva falošným kresťanom. Hovorí duchovnými ústami,
ale zakladá si na jemu vyhovujúcej zbožnosti. Nepočuje hlas svedomia,
ani volanie milosti. Vidí, že jeho blížny ide cestou zatratenia, neurobí však
nič, aby ho prebudil. Jeho srdce sa vyznačuje tým, že chce získať všetko
len pre seba a svoju rodinu.
Každý kresťan nájde mnoho príkladov, ktoré sú praktickým
vysvetlením, čo znamenajú apoštolove slová viera a cnosť, svätá moc
a horlivosť.
Prosme Pána Boha a Jeho Ducha, aby sme verili a milovali tak, že sa
to prejaví v celom našom živote.
Podnetom k napísaniu tejto úvahy bolo nedeľné zhromaždenie 23.
januára, na ktorom Božím slovom slúžil brat Timotej Hanes.
Dys.
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Kristus vo všetkom
Ťažko sa hľadá prirovnanie na stále pribúdajúce náboženské
zoskupenia, údajne s kresťanskou orientáciou. Avšak aj letmý pohľad
odhalí ich pravú tvár. Nedávno sme sa prostredníctvom internetu
dozvedeli, že „Boh nenávidí médiá, nenávidí svet a ďalšie nehoráznosti.
Tvrdí to skupina, ktorá sa hlási k Westboroskej baptistickej cirkvi.
Spoločným menovateľom týchto „kresťanských hnutí“ je satanov plán na
zmarenie jedinej, Bohom stanovenej možnosti ľudskej záchrany. V záplave
vyhlásení o spasení, ktoré možno dosiahnuť sebazdokonaľovaním či
reinkarnáciou môže vzniknúť otázka, či jestvuje znak rozlišujúci pravú
duchovnosť od falošnej - pokryteckej. Odpoveď nájdeme aj v 1K 2,2.
Znakom opravdivého kresťanstva, pravej Božej milosti je KRISTUS. Aj
jedno z ťažiskových hesiel baptistov je: „Ježiš Kristus je jediným
a najvyšším Pánom na nebi i na zemi a je naším osobným Spasiteľom“.
Veriaci skrze Božie slovo vedia, že ich „život je v Synovi.“ (1J 5,10-11) Čiže
vidia nielen rozlišujúcu črtu kresťanstva, ale aj počujú, čo hovorí Duch
Pánov o vážnosti dôkazu, ktorý vedie k náprave tých, čo to chcú vidieť.
Apoštol Pavel nechce poznať nič iné, len Ježiša Krista, toho ukrižovaného.
Baránkova obeť na odpustenie hriechov je jediným predmetom viery srdca,
nádeje a zadosťučinenia. Celé Božie slovo pokladá obeť Baránkovu za
rozlišujúci znak pravej viery a duchovnosti.
Myšlienky rozličných hnutí o človeku, ktorý je zdrojom všetkej moci
a múdrosti a na všetko si vystačí sám, nemožno nazvať inak ako bludmi,
cez ktoré sa otvárajú dvere satanizmu. Iba Baránok, ktorý nás vykúpil
svojou krvou, privedie človeka k Božej pravde.
SD

Je to naozaj tak?
Majte sa radi ako bratia.. Každý nech si ctí iného väčšmi ako seba. (R 12,10)
Tento veršík o bratskej láske nebýva často predmetom našich úvah.
A mal by byť, veď volá k láske medzi bratmi v Kristovi, ba čo viac, kladie
nám otázku, na ktorú by sme mali odpovedať. Nie hneď, neponáhľajme sa,
spoločné uvažovanie nám ukáže plnší obraz o tejto oblasti duchovného
života, čiže aj odpoveď bude bohatšia.
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Bratská láska vyjadruje rodičovský vzťah k svojim deťom a vzájomná
láska vzťah pokrvných bratov. Je to vysoko postavená latka pre tých
kresťanov, ktorí sa stavajú k svojim bratom chladne, nehovoria
a nezmýšľajú o nich zle, ale neprejavujú im úprimnú lásku. Ak sme
skutočne „bratmi na večnosť“, malo by sa to poznať „v smútku i radosti“.
Tak ako to činí Pán Ježiš s nami. Jeho láska nás robí kresťanmi bez ohľadu
na naše slabosti, lebo základy lásky medzi kresťanmi sú hlboké. Pán nám to
vo svojom slove prikázal a Ježiš Kristus dal žiarivý príklad. Narodili sme sa
z jedného Otca a sme predurčení na spoločné dedičstvo. To všetko by nás
malo viesť k povinnosti mať lásku a súcit jeden k druhému. Apoštol Peter
prízvukuje: „A nadovšetko verne sa milujte vospolok“. (1Pt 4,8) „A iných
pokladajte za hodnejších, než seba“. (F 2,3) Vonkajšia zdvorilosť bez
vnútorného postoja je pre Božie deti neprístojná.
Spomeňme si, čo Pán Ježiš vštepoval svojim učeníkom, keď im
umýval nohy. Každý by mal byť najmenším a slúžiť tomu druhému.
A napokon, ak Pán Ježiš považuje môjho brata za hodného a je voči nemu
natoľko milostivý a zhovievavý, že ten smie mať rovnaký podiel na
všetkých jeho dobrodeniach ako mám ja, potom sa musím pred ním
skloniť a uctiť si ho ako živý chrám a príbytok môjho Pána.
Teraz, po tejto krátkej úvahe, môžeme odpovedať na otázku úprimne,
aby naša odpoveď vyjadrovala osobný vzťah k bratskej láske, ktorá je
zakotvená v srdci človeka.

Zasmejeme sa?
Na hodine náboženstva:
Janko, povedz, aký musí byť chlapec, aby sa dostal do neba?
Prosím, mŕtvy, pán farár.
Bratský návrh:
Mama pripravuje pre svojich synov Jožka a Ferka palacinky. Keď sa
začnú hádať, ktorý z nich dostane prvú, mama povie:
Keby tu bol Pán Ježiš, určite by povedal: Mama, prvú daj môjmu
bratovi, ja počkám.
Jožko sa otočí k mladšiemu Ferkovi: Ferko, ty budeš Pán Ježiš, dobre?
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