INFORMAČNÉ OKIENKO
ne 9:00

Makovíni, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Dömötor

7.11.

str 18:00

Biblická hodina – D. Uhrin – (Voľná téma)

11.11.

ne 9:00

M. Kráľ, Číčel

18:00

Pivka

14.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

18.11. ne 9:00

Benková, Baláž

18:00

Pribula

21.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

25.11. ne 9:00

Orelová, Baláž

28.11. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
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Verš pre zbor na rok 2012
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

Keď sa ochladí
Po horúcom lete a nádhernej teplej jeseni prichádza pomaly, ale isto
ochladenie. Nie je to nič nezvyčajné. Všetci s tým počítame, a najmä príroda. Má
to pre ňu veľký význam. Ak by tomu tak nebolo, malo by to zlý dopad na
budúcoročnú úrodu.
Niečo celkom iné platí o spoločenstve Božieho ľudu. Nie je nič horšie, ako
keď nastane ochladenie v spoločenstve veriacich ľudí. Možno sa nájdu aj takí,
ktorí to vnímajú ako prirodzené, veď sme len ľudia a žijeme v tomto svete. Ale
Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že práve láska je tým poznávacím znamením,
že patria Jemu: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa
budete vzájomne milovať.“ J 13, 35 V spoločenstve Božích detí preto nemôže
dôjsť k nejakému ochladeniu. Môže vám v modlitebni vypadnúť kúrenie, ale
nikdy sa nesmie ochladiť vo vzájomných vzťahoch! To by znamenalo koniec!
Nemalo by význam, aby sme sa ďalej stretávali. Veď čo nás bude spájať, ak to
nebude Božia láska, ktorá nám bola rozliata v srdciach? R 5,5 Nejaké spoločné
záujmy, či niečo iné?
Pán Ježiš hovorí: „To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali,
ako som vás ja miloval.“ Je to pre nás záväzné. Je to Boží príkaz! Nie je to len
nejaké odporúčanie v zmysle: „bolo by dobré, keby bola medzi vami láska...“
A napriek tomu ho neraz mnohí berú na ľahkú váhu. Pritom si títo ľudia o sebe
myslia, že sú v zbore mimoriadne dôležití a že tam niečo znamenajú. Apoštol
Pavol v hymne lásky hovorí vážne varovanie a nebojí sa to vztiahnuť aj sám na

seba: „A čo by som ľudskými jazykmi hovoril aj anjelskými, a lásky by som
nemal , bol by som len cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom ...“ Hovorí
tu práve o veciach, na ktorých si my, kresťania, často zakladáme: hovoriť
jazykmi, vedieť prorokovať, poznať všetky tajomstvá (kto by nechcel, že?), mať
všetko možné poznanie, mať veľkú vieru, čo by vedela hory prenášať... To sú
úžasné veci! Ale apoštol Pavol hovorí: ak by som všetky tieto veci aj mal „a lásky
by som nemal – nič nie som.“ A pokračuje: „A čo by som rozdal všetok svoj
majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.“
Láska v spoločenstve Božích detí nesmie a nemôže chýbať! Pán Ježiš hovorí,
že keď sa tak stane, bude to poznávacie znamenie posledných časov. „Pretože
neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.“ Mt 24, 12 Lásku nie je možné
nahradiť nejakou mimoriadnou aktivitou v zbore. Veď Pán vyčíta chladnúcemu
efezskému zboru: „Znám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť
zlých... Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa...“
Zj 2, 2-5 Je to práve láska, ktorá ľudí tohto sveta medzi nás priťahuje. Tomuto
svetu tak veľmi chýba. Ľudia túžia po láske, túžia milovať a túžia byť milovaní.
Keby len niekomu na nich záležalo! Pre niektorých ľudí je práve toto dôvod, aby
si siahli na život. Mali pocit, že nikomu na nich nezáleží a nikto ich nemá rád. Ale
niekomu na nich určite záleží a vždy záležalo, len o tom nevedeli. Božie slovo na
mnohých miestach svedčí o nesmiernej Božej láske k ľuďom, najmä J 3,16: „Lebo
tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale
večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Či môže niekto milovať viac ako Pán
Boh? Podobne hovorí aj Pán Ježiš: „Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval
vás, zostaňte v mojej láske.“
Toto je úplne iná láska, ako láska, ktorú pozná tento svet! Niektorí noví
kresťania mi povedali: „Vieš, brat kazateľ, mňa veľmi oslovilo, keď som videl tú
veľkú lásku, ktorú máte medzi sebou v zbore. Aj ja som zatúžil patriť do tohto
spoločenstva, tak som ho začal pravidelne navštevovať, až som tu nakoniec zostal.
Pán sa veľmi dotkol môjho srdca a odovzdal som mu svoj život.“ Pre nich bola
práve láska tým impulzom, aby zostali.
Nedostatok lásky vyčítal Pán Ježiš aj zákonníkom a farizejom: „Obchádzate
spravodlivosť a lásku Božiu“. Možno sa niekto uspokojí s priemernosťou
a povrchnosťou v preukazovaní lásky, ale aby to nedopadlo ako vo vlažnom
laodicejskom zbore, keď mu Pán musí povedať: „Znám tvoje skutky, že nie si ani
studený, ani horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa
z úst...“ Zj 3,15-16 Necítime sa niekedy podobne ako veriaci tohto zboru „bohatí“, sebestační a nikoho nepotrebujúci? Takto sa prejavuje len naša bieda a
mnoho veľmi závažných handicapov. Čo raz povie o nás Pán? Čo raz povie
o mojom zbore, kde patrím? Je medzi nami láska? Radi k nám prídu noví ľudia?
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Bol by som veľmi rád, keby sme vždy pamätali na to, čoho sa nám kedysi
dostalo a k čomu sme boli povolaní: „A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú
má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh
zostáva v ňom.“ 1J 4, 16
Stanislav Baláž

Svetový Deň modlitieb baptistických žien (SDMBŽ)

Ste pozvané chodiť v Duchu
5. novembra sa stretnú ženy baptistky celého sveta k štúdiu Božieho Slova,
modlitbám a dávaniu, aby v našom svete mohol pôsobiť Kristus. Tento rok sa
sústredíme na ovocie Ducha – RADOSŤ.
Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na modlitebné stretnutie v našom
zhromaždení dňa 4.11.2012 o 16:00 hod., ktoré bude spojené so zbierkou pre
Odbor sestier pri BWA.

Naši jubilanti
24.11. Paulen Vojtech

Len On je mojou skalou a mojím spasením,
mojím vysokým hradom, nepohnem sa ...
moje útočište je v Bohu..
Žalm 62, 7-8
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