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Informačný mesačník Bratskej jednoty baptistov
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Bohoslužby
3.4.

str 19:00

Biblická hodina – D. Uhrin – (Voľná téma)

7.4.

ne

9:00

Csanda, Baláž - VP

18:00

Praženica

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

14.4.

ne

9:00

Dinková, Baláž

18:00

St. Kráľ

17.4.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

21.4.

ne

9:00

M. Kráľ, Kopčok

18:00

M. Kráľ – ProChrist 2013

str 19:00

28.4. ne

9:00

Biblická hodina – Dömötör – (Voľná téma)
Balážová, Baláž

Kazateľ služobne
20.4.

10:00

Konferencia delegátov zborov, Nesvady

25.4.

9:30

Vzdelávanie kazateľov západnej oblasti, Súľovská 2

30.4.

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

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

10.4.

24.4.

apríl 2013
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Žalm 50, 15

Prebudenie sa začína v našom srdci
Začnem úryvkami z proroctva Davida Irelanda na konferencii
Kresťania v meste v Bratislave dňa 28. októbra 2012: „Počujem hlas Ducha
Svätého. Dnes vám hovorí Pán: Zvuk prebudenia prichádza do tohto národa!
Dám, aby na tento národ padal môj dážď. Začnete vidieť vyliatie Ducha Svätého.
Spôsobím, že tento národ sa rozpáli mojím ohňom... Dnes prichádzam uzdraviť (tento)
národ. Prichádzam ho vyslobodiť, zlomiť (nad ním) jarmo útlaku a ducha
materializmu. Obrátim srdcia ľudí smerom ku mne... Spôsobím, že ľudia budú po mne
hladní..., a že váš národ vojde do úplne novej dimenzie duchovnej blízkosti (so mnou)...
Hľaďte, čo vykonám, v roku 2013 sa začne nový rozmer duchovného formovania...“
V tomto proroctve boli ešte aj iné zaujímavé odkazy. Mnohé
povzbudivé, iné hodné skúmania, či to proroctvo bolo skutočne od Boha
a či z duše „proroka“. A nebolo to prvé proroctvo o prebudení na
Slovensku.

Pastori bratislavských zborov sme sa následne rozprávali (nielen) o
tomto proroctve, aby sme skúmali jeho pôvod a pravosť. V mojom srdci sa
pri skúmaní tohto proroctva vynárali nasledujúce otázky: Naplní
zvrchovaný Boh svoje slovo o Slovensku bezpodmienečne? Má splnenie
proroctva svoje predpoklady či podmienky? Začne sa prebudenie v národe
najprv prebudením v cirkvi? Je rok 2013 nejakým spôsobom rozhodujúci
a bude sa viditeľne odlišovať od iných? Čo s proroctvom, ktoré je z časti
pravdivé a z časti „nadsadené“?...

Neviem na tieto a podobné otázky zodpovedne odpovedať. Viem len,
že Boh má v tomto národe množstvo ľudí, ktorí po prebudení túžia, ktorí
sa za prebudenie už roky modlia. Viem, že sú v tomto národe kresťania,
ktorí svojho Spasiteľa a Pána berú naozaj vážne. Sú to ľudia z rôznych
cirkví, denominácií a spoločenstiev. Sú to ľudia s rôznymi teologickými
dôrazmi a s rôznou duchovnou históriou. A viem aj to, že Boh ma
inšpiruje, aby som sa zaoberal témami ako: uchvátenosť Kristom, nadšenie
z Boha, vrúcna zbožnosť, návrat k prvej láske, vedenie Duchom, sloboda
v Duchu a zodpovednosť, neprestajná modlitba, pôst, svedecký život
kresťana a podobne. Čo môžem ako kazateľ robiť, aby náš zbor neobišlo
prípadné prebudenie? Ako nestáť v ceste prebudeniu, ako byť užitočný
a použiteľný Bohom? Zďaleka nie som sám, koho myseľ intenzívne
zamestnávajú podobné témy.
Som nadšený z toho, ako Boh prebúdza v mnohých blízkych i
„vzdialených“ kresťanoch túžbu po svätosti a poslušnosti, ako ich napĺňa
svojou láskou a bázňou zároveň. Som nadšený, keď vidím vernosť
a pokoru mnohých mojich spolupútnikov. Som nadšený z toho, že mnohí
pochopili, že prebudenie sa začína v srdciach pokorných. Ide len o to, aby
sa každý jeden z nás pridal k zástupu pokorných a plne závislých na Bohu.
To rozhodnutie je na nás, ostatné je na Bohu.
Joel 2:12: „Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne
celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku“. Verš 13: „A
roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi,
svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do
milosti a ľutuje zlé“.
1. Petra 5:5b: „... a všetci, podriaďujúc sa jedni druhým, oblečte sa do
pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť“.
Dušan Uhrin

SENIOR KLUB
Senior klub v mesiaci apríl bude dňa 25.4.2013 (posledný štvrtok v mesiaci)
na Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma je evanjelizačná: Premietanie evanjelizačnej kázne z ProChrist 2013 –
kázeň brata Ulricha Parzanyho.
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Nie je zmysluplnejšie podniknúť niečo proti hroziacej klimatickej
katastrofe alebo proti sociálnej nespravodlivosti, než robiť misiu?
Takéto „buď – alebo“ je z pohľadu Biblie falošné. Biblia nám hovorí, že Boh
miluje spravodlivosť (aj sociálnu). Kto v neho verí, musí rozvíjať lásku k
milosrdenstvu a spravodlivosti. V Biblii čítame: „Ak niekto hovorí: Milujem Boha,
a nenávidí svojho brata, je klamár. Pretože kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí,
ako môže milovať Boha, ktorého nevidí?“ To je jasné a stručné, či nie?
Prečo sa u nás slovné spojenie „robiť misiu“ stalo takmer nadávkou? Misia
znamená poslanie. Každý podnik formuluje vyhlásenie o svojom poslaní.
Zmŕtvychvstalý Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa poslal Otec, tak ja
posielam vás“ (Jn 20, 21). Pôvodným Božím misionárom je teda Ježiš. Prináša
zachraňujúcu Božiu lásku k nám, ľuďom. A Ježiš každého, kto sa touto láskou
nechá obdarovať, zahŕňa do Božieho poslania. Sme tu na to, aby sme slovom aj
skutkom povedali aj odovzdali, čo sme prijali od Boha. Nemôžeme Božiu lásku
egoisticky skonzumovať sami pre seba!
Keď nejaký človek nasleduje Ježiša Krista, jeho život sa zmení vo všetkých
oblastiach. Smerodajná otázka potom znie: „Čo robím s darmi, ktoré mi Boh dal?
S mojím telom, s mojím rozumom, s mojím časom, s mojimi peniazmi...?“
Ruský básnik Dostojevskij napísal: „Ak neexistuje Boh, potom je všetko
dovolené.“ Dôsledky sú hrozné.
Jedna z odpovedí Ulricha Parzanyho na kritické otázky nemeckého
televízneho žurnalistu Dr. Markusa Spiekera v súvislosti s ProChrist 2013.

Naši jubilanti
9.4. Feketeová Silvia
27.4. Dinka František
„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
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