INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
2.10.

str 18:00

Biblická hodina – Pivka – (Voľná téma)

6.10.

ne 9:00

Csanda, Baláž – Vďakyvzdanie – VP

9.10.

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Praženica

str 18:00

13.10. ne 9:30
18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)
Číčel

20.10. ne 9:00

Dinková, Baláž
Dömötör

23.10. str 18:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

27.10. ne 9:30

Oblastné zhromaždenie, Bernolákovo

30.10. str 18:00

Biblická hodina – Číčel – (Voľná téma)

Kazateľ služobne
25.10.

Víkend pre kazateľov a misionárov s rod., Račkova dolina
10:00

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

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2013
Žalm 50, 15

Konferencia Kresťanov v meste, ŠH Pasienky
Biblická hodina – D. Uhrin – (Voľná téma)

11.-13.10.

október 2013

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

16.10. str 18:00
18:00
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Dobroreč Hospodinovi, moja duša!
Žalm 104:
1. Dobroreč Hospodinovi, moja duša! Hospodin, môj Boh, nesmierne si veľký!
Nádherou a velebou si sa zaodel.
14. Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal
obživu.
33. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu
budem.
34. Kiež mu je príjemná moja pieseň! Budem sa radovať v Hospodinovi.
35. Kiež vyhynú hriešnici na zemi! Kiežby už nebolo bezbožných! Dobroreč
Hospodinovi, moja duša! Haleluja!
Čo je lepšie: plný alebo prázdny žalúdok? Plný alebo prázdny tanier?
Plná alebo prázdna chladnička? Myslím si, že sa zhodneme na tom, že je to
jasné. Určite je lepšie mať všetkého dostatok. A my musíme uznať, že sa
máme dobre. Máme všetkého dosť. Máme plné obchody, chladničky aj
žalúdky. Máme dostatok.
Ale sme vďaka tomu spokojnejší a šťastnejší, ako sme boli kedysi? To
sa neodvažujem odhadnúť... Jednoducho sme si zvykli na dostatok a často
to považujeme za normálne, samozrejmé. No v pokore musíme uznať, že
náš život a všetka hojnosť nie je úplne v našich rukách, ale v rukách Pána
Boha, ktorý dáva dážď a slnko

Náš Boh sa nás v Biblii nepýta na to, či máme všetkého dosť a či sme
vďaka tomu spokojní. On sa nás pýta, čo to s nami robí, kde je naše srdce,
kde je naša vďačnosť, keď sa máme tak dobre. A teraz nemyslím len na
jeden deň v roku, keď si v zhromaždeniach pripomíname Božie dary
v úrode.
Vďačnosť? Postoj, ktorý sa od útleho veku snažíme vštepiť svojim
deťom. Aj za ten najmenší dar ich učíme poďakovať. Čo sa teda deje, že sa
v dospelosti vďačnosť tak rýchlo vytráca? Náš Boh nás učí pozerať sa na
životné podmienky z iného uhla, ako sme zvyknutí. Urodilo sa ti
v záhradke? Ďakuj Bohu! Máš prácu? Ďakuj Bohu!
Žalmista nás upozorňuje, že nie je samozrejmé, že máme úrodu:
„Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal
obživu“. A tak vďačnosť za úrodu je vlastne vďačnosťou za život. Pán Boh
sa postaral, aby sme mohli žiť. Na nás je, ako tento náš život bude vyzerať.
Či budeme naplnení láskou, ktorá miesto toho, aby brala, sa sama chce
darovať? Či budeme naplnení radosťou, ktorú budeme rozdávať okolo
nás?
Dnes žijeme naozaj život v hojnosti a máme nekonečne veľa dôvodov
k vďačnosti Hospodinovi. Stačí sa len na chvíľu zastaviť a pozrieť sa okolo
seba a určite uvidíš, čo všetko si dostal.
Miroslav Tóth

Poďakovanie za úrodu
Dnes boli naši v kostole ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole, hrial slniečkom a dal mu vodu.
Teraz Ti, Bože, ďakujem za úrodu, čo v lese rastie.
A čo tam dáva Tvoja zem pre detskú radosť, detské šťastie.
Jahody, trnky, maliny, oriešky, hríby… Z dávien času
tam deti chodia za nimi a ako ovečky sa pasú.
Deti a vtáctvo nebeské. Veď je to všetko z Tvojho rodu.
Aj veverička na lieske bez slov sa modlí za úrodu.
A Ty počuješ každú tvár. Tebe aj nemý prehovorí.
A ako dobrý hospodár nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Milan Rúfus
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Niekoľko rád k modlitbe
V modlitbe vytrvalí. (Rim 12, 12)

K svojmu Bohu môžeš volať v každej chvíli a v každej situácii. Pre
aktívny modlitebný život ale je dobré, keď si pre to rezervuješ každý deň
určitý čas.
Ak máš ťažkosti, aby si sa udržal sústredený, modli sa nahlas.
Ráno s dôverou smieš vložiť celý deň do Božích rúk a spoliehať sa na
Jeho pomoc.
Večer je veľa toho, za čo vzhľadom na Božiu vernosť a ochranu môžeš
ďakovať. Všetky ťažkosti a starosti, s ktorými si sa stretol, smieš odložiť
u Neho. A ak si zhrešil, vyznaj to svojmu Nebeskému Otcovi, aby sa vec dala
do poriadku.
Príhovorná prosba za veriacich je dôležitá činnosť. Nemysli len na ich
vonkajšie okolnosti, ale aj na ich duchovné blaho.
Modli sa tiež za dielo Pánovo. Buď spolubojovníkom v evanjeliu tým, že
budeš volať k Bohu za záchranu stratených ľudí. Mysli na tých mnohých
bratov a sestry vo viere, ktorí sú pre Neho činní na Jeho pracovnom poli.
Prinášaj pred Boha svoje prosby s vytrvalosťou, lebo On nás niekedy
skúša, či to myslíme vážne.
Nezabúdaj na ďakovanie. Každý deň ďakuj svojmu Spasiteľovi za Jeho
dielo vykúpenia na kríži. Ďakuj Mu za slávnu budúcnosť, ktorá ťa čaká. Ďakuj
Mu tiež za Jeho ustavičnú dobrotu a za vypočutie tvojich modlitieb.

Naši jubilanti
1.10.
2.10.
13.10.
23.10.
25.10.

Roška Samuel
Szépová Eva–Ľudmila
Kráľová Judita
Kráľ Miloslav
Pavliš Ivan

„Boh je naše útočisko a sila, najistejšia
pomoc v súženiach.
Preto sa nebudem báť.“
Žalm 46, 2-3a
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