INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
3.3.

ne

9:00

Praženicová, Baláž - VP

18:00

Pivka

6.3.

str 18:00

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

10.3.

ne

9:00

Benková, Baláž

18:00

Dömötör
Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

17.3.

ne

9:00

Balážová, Baláž

18:00

M. Kráľ - video

24.3. ne

Biblická hodina – Baláž - (Kniha Jóbova)

9:00

M. Kráľ, Pribula

18:00

Číčel
Veľký piatok – Baláž

31.3.

Veľkonočná nedeľa – Baláž

Kazateľ služobne
14.3.

9:30

Vzdelávanie kazateľov západnej oblasti, Súľovská 2

16.3.

10:00

Diskusná KDZ

26.3.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Bratislava

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

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2013

On vstal

„Ak Kristus nebo vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich
hriechoch.“ (1Kor 15, 17)

29.3. pia 18:00
ne 10:00

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

Žalm 50, 15

str 18:00

str 18:00

marec 2013

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

13.3.

20.3.

SPRAVODAJ

Domov
Belinského 24, 851 01 Bratislava
tel: 02 3902 0328 – mobil: 0907 536 635
e-mail: stabado@yahoo.com
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Ak Kristus nevstal z mŕtvych, naše kázanie je zbytočné. Všetko, čo
ponúkame, je iba výplod rozumu. Potom je aj naša viera číra domýšľavosť,
nezmysel. Celé kresťanstvo kríva, ak Kristus nevstal.
Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych! Vďaka Bohu, je to požehnaná
skutočnosť! Nestojíme na neistej pôde. Nevideli Ho iba raz, ale viackrát.
Nielen v noci, ale aj za dňa. Nielen jednotlivci, ale aj mnohí naraz Ho videli,
pri istej príležitosti ich bolo dokonca päťsto veriacich. Pavol Ho videl za
jasného dňa. A že to nebol klam, dokazovala jeho trojdňová slepota. Ježiš
sa nielen zjavil, On vyriekol aj slová. Slová veľmi dôležité, slová, ktoré sa
podobali tým, ktoré hovoril počas pozemského života. Všetky Ježišove
slová majú čosi nenapodobiteľné, neporovnateľné. Áno, Ježiš skutočne
vstal z mŕtvych. On žije!
Ale to hlavné je, že každý z nás dostáva znak života, skúsenosť Jeho
života. Našlo už tvoje utrápené srdce pokoj vo viere v meno Ježiša? Prúdi
do tvojej duše sila, v ktorej môžeš slúžiť Bohu? Potom vieš, že Ježiš žije.
Číra predstavivosť nemôže zmeniť nič na ľudskej podstate. Autosugescia

nevedie k zásadnému obratu v zmýšľaní. Žiadna moc na svete nemôže
zmeniť ľudské srdce. To môže iba Ten, ktorý povedal: „Hľa, činím
všetko nové!“ – živý Spasiteľ.
Ak si získal skrze Spasiteľa novú vnútornú existenciu, potom už
nepochybuješ, že žije. Okrem toho, dostávaš od Neho v osobnom spojení
vierou dennodenne nové znaky života. Posilňuje ťa v hodine pokušenia,
potešuje, ako nedokáže potešiť žiaden človek. Môžeš povedať s Pavlom:

„...žijem, ale nie ja, žije vo mne Kristus.“

Kristus nepôsobí iba svojím obrazom, ako Ho vidíme v evanjeliách.
Iste je aj vzorom, ktorý priťahuje a je hoden napodobňovania. On je však
viac. Je prítomnou skutočnosťou. Silou svojej lásky nás priťahuje zo stavu
našej smrti a daruje nám nový život. Veľa Ho to stálo, aby ľudstvo vykúpil
ako celok. Ale aj vykúpenie jednotlivca si vyžaduje veľa trpezlivosti a stále
nového oslovenia Pánom Ježišom. Už si mu dovolil, milý čitateľ, pracovať
na tvojej duši?
V Božej dielni –Úvahy na každý deň

Staršovstvo o akom snívam

„Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne
a múdro.“ (Jer 3, 15)

Nakoľko sa už dlhšiu dobu modlím za vytvorenie tímu starších zboru
v našom zbore, postupne vo mne rastie sen. Možno to niekto nazve „ideál“
a niekto „ilúzia“. Aj ty sa môžeš týmto snom buď len ľudsky nadchnúť,
alebo ľudsky ním opovrhnúť. Ale môžeš sa tiež pridať ku mne, snívať vo
viere a modliť sa.
Vlastne verím, že je to viac o našich modlitbách ako o konkrétnych
ľuďoch, či modeloch fungovania vodcovských tímov.
A takto – na modlitbách – vo mne rastie niečo, čo sa teraz pokúšam
zachytiť slovami. Nie je to nejaký ďalší nový model, či dôrazy. Je to sen.
A skrze modlitbu sa môže stať skutočnosťou.
1. Staršovstvo – spoločenstvo svetla, ktoré sa odovzdalo Bohu
a navzájom jeden druhému, pretože nie sú len organizačným tímom
(1Jn 1,7).
2. Staršovstvo – Bohom povolaní ľudia, ktorí pred Bohom nesú
zodpovednosť a konajú v Božom pomazaní a mandáte (Sk 20,28).
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3. Staršovstvo – duchovní otcovia a matky, ktorí hľadajú a prijímajú
Božie vedenie a nedisponujú len svojou múdrosťou (1Jn 2,12-17).
4. Staršovstvo – Ženíchovi priatelia, ktorí Mu pripravujú nevestu.
Odmietajú vlastniť zbor a ľudí, pretože Boh je hlavou svojej cirkvi
a On ju buduje (Jn 3,29).
5. Staršovstvo – pastieri s Pánovým srdcom, ktorí neutečú pred
vlkmi a medveďmi, ale bojujú za každú ovečku (Jer 3,15).
6. Staršovstvo – prorockí strážcovia na hradbách, ktorí vydávajú
jasný zvuk trúby – správny zvuk a v pravý čas (Iz 62,6).
7. Staršovstvo, ktoré síce vedie zbor, ale vidí žatvu a Božie
kráľovstvo v meste a krajine. Robia všetko preto, aby pripravili
pracovníkov pre túto žatvu (Mt 9,36-38).
Michal Kevický

SENIOR KLUB
Marcový Senior klub bude už dňa 21.3.2013 (o týždeň skôr ako obyčajne)
na Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma je veľkonočná: „Pán Ježiš žije!“

Naši jubilanti
7.3.
22.3.
23.3.
23.3.
25.3.
25.3.
25.3.
31.3.

Fürst Alexander
Kešjarová Marta
Demová Alžbeta
Kopková Zuzana
Miklošová Lea
Paulenová Alžbeta
Buchelová Oľga
Mikloš Jozef

„Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa
budem báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia,
koho sa mám ľakať?“
Ž 27, 1
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