SPRAVODAJ

INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
1.5.

ne 9:00
18:00

Makovíni, Baláž - VP
Číčel

4.5.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

8.5.

ne 9:00

Praženica, Baláž – Deň matiek

18:00

Pribula

11.5.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

15.5.

ne 9:00

Miklošová, Číčel

18:00
str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (List Jakuba)

22.5.

ne 9:00

Praženicová, Baláž
Číčel

25.5.

str 19:00

Biblická hodina – Pribula – (Voľná téma)

29.5.

ne 9:00

M. Kráľ, M. Tóth

Kazateľ služobne
3.5.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Bratislava

19.-20.5.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Bratislava

25.-29.5.

Dovolenka

Kazateľ zboru: Mgr. Stanislav Baláž
Kancelária
Nákovná 34, 821 06 Bratislava 214
mobil: 0907 536 635
e-mail: biskupice@baptist.sk

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

Máš ešte svoju prvú lásku?

Pivka

18.5.

18:00

máj 2011
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Zjav 2, 4-5 a 7

Milí bratia a sestry, opäť tu máme máj, ako sa bežne hovorí: „lásky čas“.
Láska je iste veľký dar, ktorý sme dostali od Pána Boha. Vlastne dostali sme ho
priamo v Ňom – v Ježišovi Kristovi. Nedávno sme sa radovali nad veľkonočným
víťazstvom, nad prázdnym hrobom. Ale život plynie ďalej a mali by sme sa
zamyslieť nad tým, čo my dávame nášmu drahému Spasiteľovi za veľkonočné
víťazstvo. On chce od nás jedinú vec - naše srdce, našu lásku. A to nie hocijakú,
ale intenzívnu, úprimnú a čistú, lásku - Agapé. Lásku, ktorou nás miluje On sám.
Nič menšie mu nemôžeme vrátiť, ako to, čo On daroval nám. Pozrime sa na
niekoľko aspektov onej „prvej lásky.“

Prvý aspekt – Prvá láska
Prvá láska je zvláštna už proste tým, že je prvá. Božie slovo nám na
mnohých miestach hovorí, že láska k Bohu musí byť našou prioritou. Spomeniem
aspoň jedno, možno najznámejšie, miesto v Novej zmluve – takzvanú Sumu
zákona. Pán Ježiš na otázku zákonníka, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých,
odpovedal, že prvé je toto prikázanie: „Počuj Izrael, Pán, náš Boh, je jediný
Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej
duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12, 29-30). Problém u
efezských kresťanov nastal vtedy, keď popri všetkých svojich dobrých aktivitách
v boji za čistotu učenia, pri ochote znášať aj prenasledovanie pre meno Pána
Ježiša, sa vzdialili od Neho, dali na prvé miesto svoju službu, svoje aktivity.

Možno boli hrdí aj na to, že ich zbor založil apoštol Pavel. Platilo o nich, čo
napísal Pavel do Filipis: „Lebo všetci hľadajú len svoje a nie, čo je Krista
Ježiša“ (F 2, 21). A to je otázka aj pre každého z nás: Nehľadám len svoje veci,
možno aj pod rúškom služby Bohu? Máme ešte svoju Prvú lásku voči Ježišovi
Kristovi, to znamená, je ňou stále On samotný v mojom živote? Alebo je ňou
niekto iný (najčastejšie aj my kresťania dávame na prvé miesto rodinu, deti... ale to
už nie je Ježiš). Boh je však Bohom žiarlivým a nedá si svoju slávu a prvenstvo
zobrať nikým a ničím. „Ja som Hospodin, to je moje meno, a nedám inému
svojej slávy ani chvály.“ (Iz 42, 8).
Prvý aspekt onej Prvej lásky je teda prvé miesto Pána Ježiša v našom
srdci. Neopúšťajme svoju prvú lásku, Ježiša Krista, pod žiadnou
zámienkou.

Druhý aspekt – Intenzita Prvej lásky
V čom je prvá láska zvláštna oproti ostatným? Okrem toho, že je prvá, je
zvláštna aj vo svojej intenzite. Prvá láska je charakteristická svojou silou. Je silná,
úplne oddaná, platia o nej slová z hymny lásky: „Láska je trpezlivá, dobrotivá,
nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká,
nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa
s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí.“
(1K 13, 4-7).
Milí bratia a sestry, spomínate si na svoju prvú lásku? Nepýtam sa na tú prvú
alebo prvého v tvojom živote, skôr ma zaujíma tvoja prvá láska voči Ježišovi
Kristovi! Najlepšie vidíme, ako funguje intenzita lásky, medzi mladými
zaľúbencami. Keď sú dvaja mladí ľudia zamilovaní, chcú spolu tráviť všetok svoj
čas, všetko si hovoria, vedia sa spolu zabávať, ale aj pracovať, smútiť, aj sa tešiť
zo seba. Cítia sa spolu príjemne a najradšej by boli, keby mohli byť spolu 24 hodín
denne.
Moji milí, som presvedčený, že podobný vzťah chce mať Pán Ježiš s nami,
so svojími učeníkmi. Konkrétne s tebou, milý brat, sestra, a so mnou, s nami, ktorí
sa hlásime k Jeho nasledovníkom, chce mať Ježiš Kristus takýto blízky vzťah.
Myslím si, že do istej miery je prirodzené, že naša láska nie je stále rovnako
intenzívna. Je to tak v manželstve a taktiež aj vo vzťahu s Pánom Ježišom. Avšak,
ak zistíme, že naša láska voči Pánovi Ježišovi slabne, sme zodpovední za to, aby
sme ju nenechali vychladnúť. Ak vychladne láska medzi manželmi, je zle. Môže to
viesť až k rozchodu medzi nimi, a to je veľmi smutné. Ale ako sa môže nazvať
stav, keď niekto pocíti ochladnutie lásky voči Pánovi Ježišovi a nič s tým nerobí
a rozíde sa s Ním? To je katastrofa na n-tú. Žiaľ, aj to sa stáva!
Tento stav ochladnutia voči Ježišovi Kristovi nastal v cirkvi už za apoštolských
čias, preto na mnohých miestach v Novej zmluve sú spomenutí falošní učitelia,
falošní proroci a aj takí, ktorí túžili po predných funkciách v cirkvi, ako napríklad
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Profesorka Solfrid Bracher a jej dcéra doktorka Linda Bracher k nám prišli
po dvoch týždňoch. V tom čase sme začali chodievať do okolitých dedín.
Doktorka Linda vzhľadom na podmienky odborne prezrela pacientov, vypísala im
potrebné lieky a ak sa prípad nedal vyriešiť medicínou, ostatní členovia tímu sa za
konkrétny prípad modlili.
Každú nedeľu sme slúžili na dvoch zhromaždeniach – školskom (anglickom)
a miestnom indickom. Bolo povzbudivé hneď na druhý krát uvidieť v kostole
niekoľko tvárí detí zo školy. Avšak naozajstný zázrak sa stal až, keď poslednú
nedeľu na spojenom anglo-indickom stretnutí prišlo vyše 30 študentov, z ktorých
viacero reagovalo na výzvu po skončení kázne! Chvála Bohu!
Tento mesiac strávený v Indii bol pre mňa naozaj čas, kedy ma Boh
mnohému učil. Čas kedy mi pripomínal, že nie všetko je v mojich silách.
Nehľadiac na to koľko úsilia vynaložím alebo ako veľmi sa pripravím bez Neho
nezmôžem doslova nič. Na druhej strane s ním po boku mám k dispozíci
nevyčerpateľný zdroj energie a múdrosti. Keď som bol s Ním pri čítaní Písma a na
modlitbách hľadajúc Jeho vedenie a vôľu, zažíval som v skutku pocit istoty
prirovnateľný Eliášovi, ktorý v pravde stál úplne sám na vrchu Karmel proti 450
Baalovým prorokom. Každému jednému človeku by som želal prežiť túto
skúsenosť. Aspoň raz navštíviť krajinu tretieho sveta, opustiť všetko čo nám bolo
doteraz známe, všetko na čom sme si stavali našu iluzórnu istotu. Urobiť krok,
voľný pád do neznáma, v ktorom nás viditeľnejšie než kedykoľvek predtým, čaká
láskavá náruč nášho nebeského Otca.
Verím, že sa čoskoro uvidíme aby som s vami mohol hlbšie zdieľať
svedectvo tejto epizódy môjho života.
Milosť nech je so všetkými vami. Amen.
Peter Makovíni

Naši jubilanti
5.5.
8.5.
11.5.
27.5.

Markotánová-Pajerchinová Silvia

Benka Miroslav
Praženicová Želmíra
Orel Miroslav

„Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe
utiekajú, a nech naveky plesajú!
Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo
milujú tvoje meno.“
Žalm 5, 12
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Správa z misijnej cesty do Indie
22. januára o polnoci sa začala naša cesta, ako 16 členného tímu z Dánska,
na čele s riaditeľom školy Kentom Jakobsenom. Pod Božím vedením sme sa bez
problémov po necelých 24 hodinách cesty dostali do cieľa. Ako náhle sme vyšli
z letiska postrehli sme mnohé rozdiely a mnohokrát médiami opisovanú
chudobu, ale až po opustení hlavného mesta na nás doľahla skutočná realita
Indickej biedy.
Miestni misionári Jennifer & Roy Ramble sú ľudia plný lásky, ktorým sa
počas posledných 25 rokov podarilo dať dokopy všetko, čo sme mali možnosť
vidieť a postupne sa aj toho stať súčasťou. Jenny pre nás vypracovala bohatý
program na celý mesiac, ktorý s ľahkosťou zamestnal všetkých členov nášho
tímu. Naša práca, až na niekoľko výnimiek, sa konala v rozľahlom areáli školy.
Ústredným bodom programu bol „Bible Camp“, ktorý sme pripravovali na ich
škole – „Assembly of God Church School“ počas vyše dvoch týždňov.
To znamená, že každé ráno od pondelka až do soboty sme strávili tri
hodiny so všetkými 800 študentmi. Tento čas bol plný hudby, chvál, scénok,
drám, osobných svedectiev a biblických príbehov. Hneď po prvom stretnutí,
jedna zo študentiek našla svoj príbeh v jednom z našich osobných svedectiev.
Bolo úžasné vidieť, že život človeka z bohatej európskej krajiny sa môže vo
svojej podstate tak neuveriteľne podobať skúsenostiam týchto ľudí.
Okrem toho sme paralelne mali každé ráno niekoľko ľudí v centre pre
bezplatné vzdelávanie. Aj napriek tomu, že centrum bolo neďaleko školy,
úroveň vedomostí tu bola ďaleko nižšia. Deti rôznych vekových kategórií
a úrovní tu zjednocoval jediný cieľ, ktorým bolo naučiť sa čítať, písať, počítať
a hovoriť aspoň základmi angličtiny.
Ďalším bol projekt, ktorý pomáha zneužitým ženám prežiť tak, že sa učia
tkať. Zväčša tu vyrábajú oblečenie či rôzne druhy tašiek. V tomto projekte
našou úlohou nebola žiadna špeciálna výpomoc okrem finančnej , a to kúpou
mnohých ich produktov.
Našou hlavnou prioritou boli dievčatá z domu MAHIMA NIWAS (Dom
slávy). Im sme venovali i najviac nášho času. V tomto dome, žije vyše 50 dievčat
zo sociálne slabších rodín, alebo sirôt, ktorým je dané vzdelanie, strava a je
o nich všeobecne dobre postarané. Tieto deti rozprávajú vďaka Jennifer plynulo
po anglicky, takže nevznikol problém s dorozumievaním. Každý večer sme
s nimi mali krátke chvály, stíšenia po ktorých sme sa modlili aj za školu a ľudí,
ktorí nás o to žiadali.
Našou úlohou bolo i vyučovať každé poobedie študentov, ktorí mali pre
nás pripravených vždy veľa otázok. Prebrali sme mnoho rozličných tém
počínajúc školským učivom, hudbou (ktorá sa tam nevyučuje) cez kultúrne
rozdiely ako „svadby z lásky“ (verzus rodičmi dohodnuté manželstvá) až po
evanjelium a veci spojené akýmkoľvek spôsobom s Bibliou. Naša práca vo
veľkej miere spočívala v konverzáciách, vyučovaní a vytváraní rôznych
programov.
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Diotrefes, o ktorom čítame v 3. liste Jánovom. Ale taktiež Pán Ježiš jasne
predpovedá, že v posledných časoch láska mnohých ochladne, a to platí nielen
o láske ľudí navzájom, ale aj o láske voči Bohu samotnému (Mt 24,12). Apoštol
Pavel napomína kresťanov: „S bázňou a trasením pracujte na svojom
spasení“ (F 2,12). Hovorí to preto, aby sme nesedeli zo založenými rukami,
keď budeme vidieť, že naša láska chladne, a nenápadne sa vzďaľujeme od Pána.
Vtedy sa musíme rázne prebrať a robiť opatrenia, aby sme opäť zahoreli tou
prvou láskou voči nášmu drahému Spasiteľovi! Láska ochladne vtedy, keď
žijeme pre seba a nie pre Pána, taktiež keď máme v živote nevyznané hriechy
a my si spokojne žijeme, akoby sa nič nedialo. Preto prvý krok, ktorý musíme
urobiť, je predovšetkým vyznať svoje previnenia, očistiť si srdce od nánosu
hriechu, musíme sa modliť: „Srdce čisté stvor mi, Bože, a obnov vo mne
ducha pevného“ (Ž 51, 12). Až vtedy opäť začne naše srdce biť pre Pána
Ježiša a prestane biť len pre seba. A to je podstatný a prvý krok k náprave, aby
Božia láska v nás opäť horela a nielen plápolala, aby sme mohli mať vo svojom
živote opäť radosť z prvej lásky - tak z jej objektu, Pána Ježiša Krista, ako aj
z jej intenzity, musí v nás horieť.

Záverečné zasľúbenie
Pán Ježiš končí svoje posolstvo do efezského zboru zasľúbením, ktoré je
pre celú cirkev všetkých čias. Snaha kresťana o mravný život je v mnohom
ohľade podobný boju. Podľa knihy Zjavenia kresťan musí bojovať proti zlu
v osobnom živote i vo svojom okolí musí ničiť skutky diablove. Musíme satana
premáhať. Je to šelma (Zjav 15,2). Kresťan môže nad šelmou víťaziť, lebo
Kristus už nad ňou raz a navždy zvíťazil. Toto víťazstvo otvorilo pre človeka
opäť bránu raja, do ktorého sa môže vrátiť a kde je prítomnosť Boha tak, ako
tomu bolo na počiatku stvorenia. Jesť zo stromu života znamená mať večný
život, ktorý je korunovaný tým, že bude žitý v prítomnosti Božej - Otca, Syna
a Ducha svätého. Nech sa toto nádherné zasľúbenie naplní pri každom z nás.
Pavel Pivka

Senior klub
Senior klub sa uskutoční dňa 26.5.2011 (posledný štvrtok v mesiaci) na
Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
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Uznesenie Konferencie delegátov BJB v SR konanej dňa
16.4.2011 v Miloslavove
1.
•
•

2.

KDZ vzala na vedomie
Správu Revíznej komisie BJB v SR
Diskusné príspevky na tému možnosti spoločného sociálneho projektu BJB v
SR. (Podrobnosti sú v zápisnici z KDZ.)

KDZ schválila

•

doplnenie dokumentu o obsadzovaní pracovných miest v BJB o návrh
pripravený na DKDZ, t.j.:
1.
Všetci pracovníci financovaní zo štátneho rozpočtu a z peňazí BJB alebo
získaných cez BJB (sponzori) okrem kazateľov zborov a zamestnancov
kancelárie, sú zaradení do kategórie projektových pracovníkov.
2.
Všetci projektoví pracovníci realizujú svoju prácu na základe vypracovaného
projektu na obdobie troch rokov.
3.
Projekty môžu predkladať zbory BJB, Rada BJB, odbory a komisie BJB.
4.
Predložené projekty posudzuje Rada BJB.
5.
V prípade, že projekt predkladá Rada BJB, posudzuje ho misijný odbor BJB.
6.
Rada BJB, prípadne misijný odbor BJB odporučí KDZ schválenie či
neschválenie projektu.
7.
Prehodnotenie práce každého projektového pracovníka zo strany BJB v SR,
na základe odporúčania Rady BJB, prípadne misijného odboru BJB,
prebehne na jarnej KDZ konanej v roku ukončenia projektu, aby v prípade
zmeny alebo ukončenia projektu mali dotknuté osoby časovú rezervu na
riešenie vzniknutých dôsledkov vplývajúcich na ich osobný život.
8.
Pri každom projekte, ktorého predkladateľom je zbor BJB je stanovená
povinná počiatočná finančná spoluúčasť zboru vo výške minimálne 30%
z celkových nákladov na mzdu pracovníka. Zbor je povinný svoju
spoluúčasť na financovaní nákladov na mzdu pracovníka postupne
zvyšovať až do výšky 70% celkových nákladov na mzdu pracovníka. Výšku
a postupnosť zvyšovania spoluúčasti osobitne pre každý projekt navrhuje
Rada, prípadne misijný odbor a schvaľuje ho KDZ.
9.
Pri každom projekte, ktorého predkladateľom je Rada alebo odbor či
komisia BJB je projektový pracovník povinný iniciatívne hľadať zdroje na
spolufinancovanie projektu. Túto činnosť vykazuje v povinných správach
(polročne a ročne).
• návrh, že všetci doteraz jestvujúci pracovníci, ktorí na základe dokumentu o
obsadzovaní pracovných miest v BJB spadajú do kategórie projektových (vrátane N.
Johnsona, P. Pivku a M. Lapčáka) najneskôr do konca augusta 2011 predložia projekt
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•
•
•

3.
•

•

•

•

na obdobie rokov 2012 – 2014, pričom prehodnotenie ich práce sa uskutoční na jarnej
KDZ v roku 2014, aby v prípade zmeny alebo ukončenia projektu mali dotknuté
osoby časovú rezervu na riešenie vzniknutých dôsledkov vplývajúcich na ich osobný
život.
zmenu názvu „Výchovného odboru“ na „Odbor pre prácu s deťmi“
hospodárenie Rady BJB v roku 2010
návrh, aby BJB v SR zo spoločných prostriedkov BJB v SR pomohla celkovou sumou
600 Euro Rádiu 7 v období mesiacov máj a jún 2011.

KDZ ukladá
Rade, aby vstúpila do jednania s N.O. Život bez závislostí v súvislosti s ich
pracovníčkou J. Jurčovou, ktorej mzdu nateraz financuje BJB v SR a dojednala
s harmonogram znižovania účasti BJB na znášaní nákladov na mzdu J.Jurčovej. BJB
má záujem ďalej dlhodobo financovať mzdu J. Jurčovej vo výške maximálne 30%
z celkových nákladov na jej mzdu.
Rade, aby v spolupráci s misijným odborom a zborom BJB v Svätom Petri,
prehodnotili projekt zakladania zboru v Dunajskej Strede, aby v stratégii práce na
zakladaní zboru boli zahrnuté princípy, ktoré sa v našich podmienkach osvedčili, ako
nevyhnutné pre tento typ práce.
spevníkovej komisii, aby k jesennej DKDZ 2011 dala zborom k dispozícii zoznam
piesní, ktoré sú hotové a ktoré rozpracované a aby na jesennej DKDZ 2012
predstavila aktuálny stav dopracovania piesní. KDZ následne rozhodne o termíne
ukončenia diela.
Rade, aby najneskôr do konca júna pripravila návrh ďalšej podpory Rádia 7 v roku
2011 zo spoločných prostriedkov BJB a predložila ho zborom, ktoré sa následne k
návrhu vyjadria hlasovaním per rollam.

4.
KDZ vyzýva
• Zbory Severovýchodnej oblasti, aby sa do konca júna rozhodli vo veci
podpory projetku zakladania zboru v Prešove.
• Zbory zmapovať potreby sociálnej služby BJB, presonálne zdroje pre túto
službu, hľadať možnosti jej rozvíjania a prípadnej spolupráce na nej a
predkladať to v modlitbách. Podnety poslať na Radu do konca augusta 2011.
• Zbory k dobrovoľnej zbierke na pomoc Rádiu 7 (menovite v roku 2011) s
prihliadnutím na jedinečnú možnosť, ktorú toto médium poskytuje pre šírenie
Božieho kráľovstva na Slovensku a urgentnosť potreby pre jeho ďalšiu existenciu a
rozvoj.
Uznesenie vypracovali Mgr. Igor Čonka a Mgr. Tomáš Kohút
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MODLITBA
Úprimnú vďaku prijmi, Pane,
za to, že mama vravieť komu mám.
Za chvíle Tebou požehnané,
čo s mamou denne prežívam.
Úprimnú vďaku prijmi Bože,
za lásku, čo cítim smiem,
že odpustiť vie neposlušnosť,
zlé slovko nikdy nepovie.
My chválime Ťa, dobrý Bože,
že každá mama svojim deťom
vždy naporúdzi, blízko je
na cestách týmto Tvojim svetom.
Že aj keď sily nestačia,
snaží sa a nehľadí na seba
a na to, aby ozaj šťastná bola,
nikdy jej veľa netreba.
Ďakujem Pane, za mamu moju,
a myslím to úprimne,
veď predsa niet človeka iného,
čo by viacej stál pri mne.
S Tebou Pane a s mamou mojou,
istotu mám pre každý deň.
A verím, že neskončí sa tento vzťah,
čo nie je iba krásny sen.
Prosím Bože za mamičky,
za oteckov, za rodiny.
Za tie deti, čo niečo im chýba,
nech v Tvojej veľkej láske, dobrote,
napraví sa táto chyba.
Uč nás všetkých, Bože dobrý,
pamätať to veľké prikázanie,
že milovať treba Teba,
ctiť si blížnych, ktorých máme
a lásku dávať.
Vypočuj nás Pane.
Amen

