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Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2014

Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion: nepohne sa, trvá
naveky.

Žalm 125, 1

Nádej, ktorá nezahanbuje!
Vstúpili do nového roku 2014. Nevieme čo nás v ňom čaká, čo nás čaká v osobnom
a v spoločenskom živote. Niečo síce dokážeme predpokladať na základe racionálnych
prognóz, niečo dokážeme odhadnúť na základe skúseností, lenže splnenie našich
očakávaní má len určitý stupeň pravdepodobnosti. Okrem toho s pravdepodobnosťou
hraničiacou s istotou nás aj v tomto roku prekvapia situácie, na ktoré sa nemôžeme vopred
pripraviť. No napriek tomu, ako veriaci ľudia nechceme vstupovať úplne nepripravení do
nového roku, ktorý je pred nami.
Je jeden postoj, ktorý by nás mal sprevádzať vo všetkých situáciách aj v tomto roku.
Tento postoj sa nazýva nádej, alebo presnejšie „kresťanská nádej“. Musíme si zadefinovať
čo je to vlastne kresťanská nádej. Nádej vo všeobecnom zmysle je očakávanie, že sa
uskutočnia rozličné túžby nášho srdca.
Kresťanská nádej je založená na viere, dôvere v dobrého mocného, múdreho,
láskavého nebeského Otca. Kresťanská nádej má teda nanajvýš osobný ráz. To dáva
kresťanskej nádeji osobitnú krásu a bohatý obsah. Kresťan je vo svojej nádeji
presvedčený, že Pán Boh o ňom všetko vie. Toto poznanie kresťanskej nádeje má pre nás
nesmierne veľký význam. Kto vie, že je zapísaný v láskavom srdci nebeského Otca,
ten dokáže omnoho pokojnejšie znášať rozličné životné ťažkosti. Nech by v tomto
roku prišlo na nás čokoľvek, túto istotu by sme mali mať vo svojom srdci neustále. Mali
by sme si veľmi dobre zapamätať, že neexistuje situácia, v ktorej by sme si mali povedať:
„Tu sa končí nádej.“ To neznamená, žeby sa naše každodenné situácie mali vždy skončiť
tak, ako si to mi predstavujeme. Kresťanská nádej však znamená, že nijaká situácia, ani tá
najťažšia, nás nemá odviesť od nášho hlavného, nášho konečného cieľa, ktorý nášmu
životu stanovil sám Pán Boh, od našej spásy a záchrany skrze Pána Ježiša Krista.

Nezabúdajme na slová Písma svätého: „V nádeji sme boli spasení.“ (Rim 8, 24a) Z toho sa
radujme každý deň aj v tomto nastavajúcom roku 2014. Prosme Pána Boha, aby nás po
celý tento rok sprevádzala nádej založená na dôvere v Neho. To prajem všetkým nám.
Pavel Pivka

Prečo potrebujeme nových Kálebov?
Témou tohtoročného Aliančného modlitebného týždňa je životný príbeh
biblického Káleba. Nie je nič zložité uvidieť, čím môže tento príbeh inšpirovať dnešnú
európsku cirkev. Mnohí kresťania Európy s údivom sledujú dynamické kresťanstvo
v Indii, Afrike a v Južnej Amerike. Na opačnej strane zemegule sa dejú veci, ktoré chceme,
aby sa diali aj tu. Boží Duch tam koná a dejú sa tam mnohé zázraky. Keď sa však
pozeráme na Európu, všetko je akosi inak. Je Boh v Európe mŕtvy? Ako sa máme pozerať
na duchovné záležitosti a realitu evanjelia okolo nás?
Cirkev v Európe sa už nemôže chváliť svojimi silnými inštitúciami
a masívnym vplyvom na spoločnosť. Skôr sa učí, aké je to byť v menšine a hľadá nové
formy sily vo vlastnej slabosti a v zistení, aké to je bez napojenia na politickú moc.
Dvadsiate storočie bolestným spôsobom odhalilo nielen morálnu slabosť európskej cirkvi,
ale aj oslabenie jej duchovnej autority. Poznanie týchto zlyhaní položilo cirkev „na
kolená“. Jej predošlý triumfalizmus je preč, a teraz je v situácii, kedy už nemôže skryť
svoje slabosti za masku moci, ale musí sa učiť žiť s poznaním ťažkej pravdy o sebe.
V európskej cirkvi sa vynorili pocity hanby, rezignácie a nostalgie; je tu riziko, že tieto
pocity „nakazia“ aj ďalšie generácie mladých kresťanov, ktorí ju hromadne opúšťajú.
V tejto situácii je mimoriadne dôležité, aby sme sa Božími očami pozreli, čo
sa z tohto všetkého môžeme naučiť. Pokiaľ má navrch skepsa, stráca sa vitalita
a život. Preto sa máme nechať inšpirovať Kálebom, ktorého nám Písmo opisuje
ako muža, ktorý mal „iného ducha“. Mal úplne iný pohľad na veci než väčšina ľudí
okolo neho napriek tomu, že za to mohol draho zaplatiť . Zažil historické zlyhanie,
blúdenie po púšti a stratu celej generácie jeho súčasníkov, ktorí sa nedožili návratu do
zasľúbenej zeme. Káleb však bol schopný do nej vstúpiť a zažiť osobné naplnenie
zasľúbenia, ktoré prijal od Boha. Európa dnes potrebuje nových Kálebov, mladých aj
starých; takých, ktorí sa neboja „obrov“ ani zlyhania vlastnej komunity, ale sú schopní ísť
ďalej.
Dúfame, že tento Aliančný modlitebný týždeň bude pre vás inšpiráciou na
ceste hľadania Božieho pohľadu na poverenie, ktoré nám dal Kristus ako
jednotlivcom, komunitám aj zborom, pre naše okolie aj celý svet.

SENIOR KLUB
Januárový Senior klub bude dňa 30.1.2014 (posledný štvrtok v mesiaci) na Súľovskej ul.
od 10:00 do 14:00 hod. Téma: Modlitebný život veriacich.
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Aliančný modlitebný týždeň 2014
Téma: MAŤ INÉHO DUCHA
Podľa dohody medzi cirkevnými zbormi v Bratislave je program AMT 2014
nasledovný:
Nedeľa 12.1.
Pondelok 13.1.

Utorok 14.1.
Streda 15.1.

Štvrtok 16.1.
Piatok 17.1.

Sobota 18.1
Nedeľa 19.1.

Mal iného ducha (4M 14, 6-19)
Reformovaná kresťanská cirkev – 17:00, námestie SNP č.4
Naši obri a mentalita kobyliek (4M 13, 25-33)
Evanjelická cirkev a.v. – 19:00, Sch. Trnavského 2
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Generácia púšte (4M 14, 1-5)
Kresťanské zbory – 19:00, Panenská č.10
Chceli ho ukameňovať (4M 14, 10-21)
Cirkev bratská – 19:00, Cukrová č.4
BJB – zbor Miloslavov – 19:00, Miloslavov
Nová generácia (Joz 2, 1-24)
Bratská jednota baptistov – 19:00, Palisády č. 27/a
Káleb – Kenázovec (4M 32,12)
Cirkev adventistov siedmeho dňa – 19:00, Cablkova ul.
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Kálebova dcéra Achsa (Joz 15, 13-19)
Evanjelická cirkev metodistická – 19:00, Panenská č.10
Silný ako vtedy (Joz 14, 6-15)
Evanjelická cirkev a.v. – 17:00, Legionárska ulica

Naši jubilanti
18.1. Balážová Andrea
30.1. Fürstová Ružena
„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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