INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
3.2.

ne

9:00

Csanda, Baláž - VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Pribula

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

10.2.

ne

9:00

Benka, Baláž

16:00

Výročné zborové zhromaždenie

13.2.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

17.2.

ne

9:00

Makovíni, Baláž

18:00

Číčel

str 18:00

24.2. ne
27.2.

9:00

str 18:00

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

Nepredajné

Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.

Žalm 50, 15

Náš Boh je Bohom Spravodlivosti
Žalm 97,2b

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)
Praženica, D. Uhrin
Biblická hodina – Číčel - (Voľná téma)

Kazateľ služobne
14.2.

9:30

Vzdelávanie kazateľov západnej oblasti, Súľovská 2

26.2.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno

Kazateľ zboru: Mgr. Stanislav Baláž
Kancelária
Nákovná 34, 821 06 Bratislava 214
mobil: 0907 536 635
e-mail: biskupice@baptist.sk
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6.2.

20.2.
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Kto z nás ľudí by netúžil po spravodlivosti? Boli sme tak stvorení, že
máme v sebe zakódovanú túžbu po spravodlivosti. Sme stvorení na obraz
Boží (1M 1, 26). Pán Ježiš hovorí v kázni na vrchu, že sme blahoslavení, ak
máme hlad a smäd po spravodlivosti. Jedným slovom, ak túžime po nej
(Mt 5, 6).
Nepoznám veriaceho človeka, ktorý by netúžil po spravodlivosti. Je to
naša prirodzená výbava ako Božích detí. Ale taktiež medzi neveriacimi
ľuďmi sú mnohí, ktorí túžia po spravodlivosti a bojujú za ňu v rôznych
oblastiach spoločenského života. (Dokazuje to aj množstvo ľudskoprávnych organizácií po celom svete, ktoré bojujú proti bezpráviu
v rôznych oblastiach života.)
Žiaľ, vidíme, že spravodlivosti je napriek všetkej ľudskej snahe o jej
nastolenie, okolo nás málo „ako šafranu.“
Z nášho pohľadu ako veriacich ľudí je dôležitá otázka, ako je to
s nami. Snažíme sa o spravodlivosť v každodennom živote, v našich
vzťahoch v rodinách, s bratmi a sestrami v zhromaždení, s blízkymi
i vzdialenejšími priateľmi, dokonca aj s nepriateľmi?

Zaujíma nás neprávosť, ktorá sa deje v našom blízkom či
vzdialenejšom okolí, v našom štáte alebo sme nastavení tak, že neprávosť
v našom okolí, či dokonca v štáte sa nás netýka a sme voči nej ľahostajní?
Máme však zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za šírenie
spravodlivosti a práva všade tam, kde máme dosah. Ako je to však u nás
v súčasnosti? Domôže sa bežný človek svojho práva? Skôr vidíme, akoby
bezprávie naberalo na intenzite, a to vo väčšine oblastí života. Čo (okrem
modlenia sa) robím ja ako jednotlivec, prípadne my ako spoločenstvo pre
to, aby sa táto situácia v našom okolí aspoň trochu zmenila? Veriaci má
vždy stáť na strane práva a spravodlivosti, tak ako náš Boh. On je Bohom
spravodlivosti, dokonca právo a spravodlivosť sú základmi Jeho trónu
(Ž 97, 2b). O tom, akí sme kresťania, rozhodujú naše skutky v bežnom
týždni, v tých najbežnejších situáciách života, aj to, či v nich stojíme na
strane spravodlivosti a pravdy, ako žil Pán Ježiš, keď bol na Zemi.
Pavel Pivka

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2013
Každý z nás je v Božích očiach jedinečný a iný. Sme však stvorení na
Jeho obraz. Môžeme si byť preto navzájom bratmi a sestrami vo veľkej
Božej rodine. I napriek rozmanitosti, pôvodu, národnosti, jazykov, kultúry
či tradície môžeme žiť vo vzájomnej súdržnosti, láske a úcte.
Modlime sa, aby náš pohľad na iných, vzťah i naše slová a skutky boli
pre našich blížnych - cudzincov posilou, povzbudením a pomocou.

Kedy a kde?
Pozývame Vás na spoločnú ekumenickú bohoslužbu Svetového dňa
modlitieb, ktorú pripravili sestry z Francúzska na tému:
„Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma“
dňa 1. 3. 2013 o 19:00 hod. v Blumentálskom kostole.

Sú len dve cesty!
– Jedna je široká, druhá je úzka.
– Jedna vedie do zahynutia, druhá do nebeskej vlasti.
– Po jednej kráča veľa ľudí, druhá býva, ako sa niekedy zdá, opustená.
– Po ktorej ceste kráčaš ty?
13 Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do
záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. 14 Do života vedie tesná brána a
úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú. (Mt 7, 13-14)

SENIOR KLUB
Februárový Senior klub bude dňa 28.2.2013 (posledný štvrtok) na
Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma: „Príď s nami oslavovať Pána z červeného spevníka!“
Prosím, prineste si so sebou červený spevník a kto má aj hudobné nástroje.
Na stretnutie je pozvaný každý, kto túži mať spoločné obecenstvo a chce
chváliť nášho Pána.
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A. Kerekrétiová
za Slovenský výbor SDM
Text bohoslužieb v slovenčine a iné materiály v elektronickej podobe
nájdete na adrese: https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home

Naši jubilanti
4.2.
8.2.
12.2.
21.2.

Bognár Tibor
Dinková Julka
Praženica Ján
Pavlišová Mária

„Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj
vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa
utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad. “
Ž 18, 3
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