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Staršovstvo
Bilická hodina - Lukášovo evanjelium – Úvod
Zhromaždenie s VP – Pivka
Bilická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie – brat Číčel
Bilická hodina - brat Dömötör
Zhromaždenie – Pivka
Bilická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka
Zhromaždenie – Pivka
Bilická hodina - Lukášovo evanjelium - Pivka

Kazateľ mimo domáceho zboru
13.9.2015

Slúži v zbore BJB Nesvady

Kazateľ zboru: Mgr. Pavel Pivka
Kancelária zboru: Nákovná 34, 821 06 Bratislava
Kontakt: e-mail: biskupice@baptist.sk, mobil: 0903 321 652
K pastorácii som k dispozícii v kancelári zboru, a to v čase úradných
hodín tj. každú stredu od 15.00 hod. – do 18.00 hod. Stretnutie je potrebné
dohodnúť aspoň deň vopred. Pastoračné stretnutie je možné aj mimo
tento čas po osobnej dohode.
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Nepredajné

Lebo oči Hospodina pozorujú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom
plne oddaní.
2. Kronická 16, 9

Príhovor nového kazateľa
zboru BJB Podunajské Biskupice
Milí bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem v mene nášho Pána Ježiša
Krista! Rád by som vás aj touto formou oslovil cez náš Spravodaj. Chcem
vás v krátkosti oboznámiť s mojou predstavou služby a práce v našom
zbore v Podunajských Biskupiciach, do ktorej sa cítim byť Pánom Ježišom
povolaný.
Nastúpil som do zboru, ktorý bol v kritickom stave a ešte stále
prechádza vážnymi turbulenciami. Mojím hlavným cieľom je uzdravenie
medziľudských vzťahov a rast zboru podľa biblických princípov.
Verím, že tento cieľ je v zhode s Božou vôľou. Samozrejme, je to
možné dosiahnuť len s vašou pomocou, ak bude tento cieľ našim
spoločným. Svoju prioritu v súčasnosti, okrem kázania Božieho Slova
a biblického vyučovania, vidím aj v osobných stretnutiach a vzájomnom
spoznávaní sa s členmi a návštevníkmi zboru, s každým, kto bude mať o to
záujem. Pritom sa budem snažiť aj s manželkou zachovať si
nestrannosť.Vynaložíme všetko úsilie na to aby sme boli tvorcami pokoja
a budovateľmi zboru v Podunajských Biskupiciach, aby mohol ešte
napredovať a rásť napriek tomu, že okolnosti momentálne nie sú
priaznivé. Verím, že sa môžu zmeniť k dobrému, lebo aj náš zbor je,
napriek všetkým naším ľudským slabostiam, v rukách Božích.

Podľa Božieho slova každý zbor má svojho anjela, ktorý nad zborom bdie
a okrem toho je predovšetkým v rukách toho, ktorý je Pánom zboru –
Cirkvi (Zjavenie 2,1a). Preto verím v možnosť napredovania aj nášho
zboru.
„Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdové právo verne prinášať
bude.“ Izaiáš 42,3
Najprv však zbor musí prejsť vnútornou očistou v pokání
a v pôste. Pod pôstom rozumiem nie len zrieknutie sa jedla, ale aj vecí,
ktoré sú pre nás dôležité a cenné, samozrejme, podľa toho čo nám
zdravotný stav dovoľuje. Pre každého z nás to môže byť niečo iné
(sledovanie televízie, pravidelné pitie kávy, čaju, a pod.). Zrieknime sa
týchto vecí na istý čas a získaný čas venujme modlitbe, čítaniu Božieho
slova, skrátka spoločenstvu s Bohom.
Nevyhnutnou súčasťou pôstu je konanie spravodlivosti podľa
Izaiáša 58. K tomu patrí aj zodpovednosť za informácie, ktoré prijímame
a šírime do svojho okolia, teda či sú objektívne, pravdivé a aj správne,
v celom kontexte situácie pochopené. Vždy máme možnosť neunáhľovať
sa v záveroch, informáciu si overiť priamo od zdroja a nepodieľať sa na
šírení poloprávd, ktoré nepomáhajú Božiemu dielu, ale naopak, kazia ho.
Potrebujeme si tiež obnoviť vďačné, pokorné a odpúšťajúce srdce
a nepripomínať zranenia, ktoré sme utŕžili, ale často krát aj dali, ak sme
úprimní k sebe i Bohu. Pán Ježiš sa dokázal vzdať svojich nárokov aj
dôstojnosti a odpustiť svojim nepriateľom - teda aj každému jednému
z nás. V prípade potreby rád poskytnem duchovnú radu a modlitebnú
podporu v týchto oblastiach komukoľvek z Vás.
Ako kazateľovi je mi ľúto, ak z nášho zboru odchádzajú ľudia,
najmä dlhoroční a aktívni členovia. Patrí im iste vďaka za vytrvalú
a obetavú službu, často konanú v skrytosti pred Bohom a ľuďmi možno
nedocenenú. Budú chýbať. Je našou povinnosťou im aj po odchode
prejavovať Kristovu lásku, pochopenie, odpustenie a nepripomínať
nedostatky, ale radšej to dobré. Je v záujme zdravia a rastu zboru robiť
všetko preto, aby si každý človek, aj so svojou odlišnosťou, v našom zbore
našiel svoje miesto, duchovný domov, ak sám o to stojí.
„Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali.“ Rimanom 13, 8a
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Za uplynulý mesiac sme v rámci staršovstva urobili niekoľko
počiatočných krokov k uzdraveniu zboru, v ktorých budeme postupne
pokračovať, a to v spolupráci s celým zborom na zborových
zhromaždeniach, kde sa chceme učiť otvorene, v Božej múdrosti a zároveň
s láskou diskutovať a rozhodovať aj o závažných veciach zboru. Zaviedli
sme pravidelné zdieľanie a modlitby staršovstva každú nedeľu pred
zhromaždením od 8.30 h. Od septembra by som bol rád ak by sa začal
schádzať celý zbor na pravidelnú „modlitebnú hodinku“. Čas by sme si
určili podľa toho, aký nám najviac vyhovuje. Len skrze modlitebný zápas
môžeme porozumieť Božej vôli a nadobudnúť silu k jej naplneniu.
Modlitebná hodinka by mala byť spojená už so spomenutým pôstom
každého podľa možností.
Verím, že s pomocou nášho Pána Ježiša Krista sa dokážeme Božím
spôsobom vyrovnať s minulosťou, aby sme mohli kráčať dopredu za Jeho
cieľom.
„Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa za tým, čo je predo mnou.
Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu
Ježiši“. Filipänom 3,13-14.
Pavel Pivka

Senior klub
Bratia kazatelia,
prosím Vás keby ste oznámili, že senior klub v mesiaci september, ak dá
Pán, sa uskutoční dňa 26. 9. t.j. v sobotu o 14:00hod. v Bernolákove.
Téma: Príprava programu na návštevu do Zariadenia SAMARITÁN
Tekovské Lužany, ktorý by sa mal uskutočniť v prvej polovici októbra.
Ďakujem a prajem Božie požehnanie.
Jana Makovíniová

Naši jubilanti

17.9. Meszarošová Etela
23.9. Orelová Mária
Veršík pre jubilantov
„Tvoju reč skryl som vo svojom srdci, aby som
proti tebe nehrešil.“ Žalm 119,11
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