INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
3.9.

str 19:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

7.9.

ne 9:00

Balážová, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

Pribula

str 19:00

Biblická hodina – Dömötor – (Voľná téma)

14.9.

ne 9:00

M. Kráľ, Pivka

Nepredajné

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

Benka, Dömötor

str 19:00

Biblická hodina – Pivka – (Voľná téma)

21.9.

ne 9:00

Benka, Dömötor

str 19:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

28.9.

ne 9:00

Čanda, Baláž

30.9.

str 19:00

Biblická hodina – Baláţ – (Kniha Jóbova)

Kazateľ služobne
23.9.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno

26.9.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Bratislava
Dovolenka

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

Zasľúbenie požehnania poslušným
(3M 26, 3-6)

Čanda, Pivka

24.9.

8.-21.9.

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

Ţalm 125, 1

17.9.

18:00

september 2014
Verš pre zbor na rok 2014

10.9.

18:00

SPRAVODAJ

Domov
Belinského 24, 851 01 Bratislava
tel: 02 3902 0328 – mobil: 0907 536 635
e-mail: stabado@yahoo.com
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Skončil sa čas oddychu, obdobie prázdnin a dovoleniek, a opäť sa začína
práca. Študenti, ţiaci zasadnú znova do školských lavíc a dospelých čaká práca
v zamestnaní. S mesiacom september nastupujú štyri mesiace s koncovkou –
ber (septem-ber, októ-ber, novem-ber, decem-ber). Ale aby bolo čo brať, resp.
zbierať či oberať, tomu predchádza veľa ľudskej námahy a práce. Ale hlavne
je za tým Boţie poţehnanie. Bez toho by nebolo nič. No na to my ľudia neraz
zabúdame.
Sám Pán Boh sa o všetko stará. Tak nám to pripomína Pán Jeţiš: „Veď
Váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete.“ (Mt 6, 32) Ale my sa
neraz správame tak, ako keby On nevedel, čo práve potrebujeme alebo ako
keby sme my vedeli lepšie, čo potrebujeme k ţivotu. A niekedy je toho veľmi
veľa. Myslíme si, ţe bez všetkých tých vecí sa nezaobídeme. Veď nás o tom
neustále presviedčajú takmer všetky reklamy: „Toto musíš mať! Bez toho nie si
IN! Nestojí to veľa. Môţeš si na to zarobiť...“
Odrazu však zisťujeme, ţe času je tak málo! Ako a kedy máme teda plniť
príkaz Pána Jeţiša: „Ale hľadajte radšej kráľovstvo Božie a Jeho
spravodlivosť...“? (Mt 6, 33) Hádam to Pán Jeţiš myslel tak, ţe keď nám
zostane, zvýši nejaký ten čas, tak ho máme vyuţiť na Boţie veci? Apoštol
Pavol nás i všetkých podobne zmýšľajúcich varuje: „Prísne teda dbajte, ako

obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú
zlé.“ (Ef 5, 15-16)

Vykupujú sa rôzne veci: zlato, šperky, diamanty, cenné papiere..., ale čas?
Čas sa zdá mnohým ľuďom takmer bezcenný. A tak s ním aj narábajú, resp.
hospodária. Premárnia ho „postávaním na námestí“ tohto sveta (Mt 20, 33)
a pri rôznych radovánkach. Niektorí ľudia si ho vôbec neváţia. Ale raz aj v ich
ţivote príde čas oberačky či ţatvy. Aký to pre nich bude čas? Čas radosti alebo
plaču a zúfalstva?
Čas zberu úrody bola kedysi doba veľkej radosti. Práve tu sa naplno ukáţu
výsledky našej poctivej a namáhavej práce. Ale sú veci, ktoré nie sú v našich
rukách. Sú súčasťou Boţieho poţehnania. Pán Boh sľubuje svojmu ľudu: „Ak

Dbajme na to, aby sa nestalo aj nám, ţe ľudia z nášho okolia - moţno práve
tí, ktorými sme počas ţivota opovrhovali a nemali sme ich za nič - sa tam
dostanú a my sa tam nakoniec nedostaneme. (Mt 21, 31) Pamätajme, ţe Pán
sľubuje poţehnanie len Jemu poslušným a verným.
Stanislav Baláţ

KONFERENCIA
SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH SENIOROV BJB

budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje
príkazy a plniť ich, dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju
úrodu...“ (3M 26, 3-4) Človeku sa môţe zdať samozrejmé, ţe v príhodnom
čase prídu daţde. Ale nie je to samozrejmosť. V poslednej dobe to vidíme na
vlastné oči. Jeden rok máme veľmi dlhé obdobie sucha a doslova túţime po
daţdi a druhý rok stále len prší a prší a nie a nie prestať. Nakoniec si to vţdy
odnesie úroda. Raz nedorastie pre veľké sucho a druhýkrát nedozreje a zhnije
alebo ju napadne pleseň či iní škodcovia. Darmo sa človek namáha. Mnohým
ťaţko pracujúcim je z toho potom do plaču. Celý rok sa namáhali, sadili,
okopávali, hnojili a úroda je veľmi slabá, ak vôbec nejaká.
Boţie slovo hovorí, ţe to, čo platí v prírode, platí aj v našom duchovnom
ţivote: „Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na

nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži
a čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej
niet neprávosti.“ (Ţ 92, 14-16) Aj falošných prorokov poznať po ovocí (Mt
7, 16). Taktieţ Pán Jeţiš sa prirovnáva k vínnemu kmeňu a tých, čo sú Jeho,
k letorastom a hovorí: „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa

ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť... Tým sa oslavuje môj
Otec, keď prinášate veľa ovocia...“ Zároveň Pán Jeţiš hovorí, ţe sme

v Boţej starostlivosti a Otca pripodobňuje k vinohradníkovi: „Kaţdú ratolesť
na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a kaţdú ratolesť, ktorá prináša
ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala.“ (J 15, 1-8)
Pán Boh bude raz od nás poţadovať bohatú úrodu. Veď sme mali tie
najlepšie predpoklady k tomu, aby sme prinášali hojné ovocie nášmu Bohu.
Ale beda tomu, kto bude mať len lístie a ţiadne ovocie! Doba zberu úrody
nemusí byť vţdy aj dobou radosti. Záleţí na kaţdom z nás, ako vyuţijeme čas,
ktorý nám náš Pán ešte dáva do konca nášho ţivota. Či aj nás sa budú týkať
všetky tie úţasné zasľúbenia, ktoré On dal pre svoj ľud alebo to len prejde
popri nás tak, ako sa to stalo aj Izraelu pri príchode Pána Jeţiša? Nad ním bol
vynesený súd, a darmo bol Boţím vyvoleným ľudom. Pán im musí povedať
veľmi váţne slová: „Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo
Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie.“ (Mt 21, 43)
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VO VYSOKÝCH TATRÁCH
Srdečne vás pozývame na konferenciu
(dvanásty tábor seniorov), ktorá sa bude konať v dňoch

09.-13. septembra 2014
(utorok - sobota)
Miesto: Chata Račková,
Račková dolina 1443
032 42 Pribylina
Prihlášky: Ing. Anna Trnavská, správca chaty (044 52 93 292,
info@rackova.sk
0903 501 852)
Téma :...vybudovaní a budujúci sa v príbytok Boží (Ef 2, 1-22)

Naši jubilanti
9.9.
17.9.
23.9.
27.9.

Makovíni Pavel
Mészárošová Etela
Orelová Mária
Makovíniová Jana

„Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu
dôveruje.
Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo.
Vďačne ho oslavujem piesňou.“
Žalm 28, 7

3

