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Verš pre zbor na rok 2010

Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj
dobrý duch vedie po rovnej zemi.
Žalm 143, 10

Novoročné prianie
Veríme, že láska môže človeka zmeniť. Vidíme to v nejednom filme či
rozprávke, kde zo zvieraťa sa láskou stáva krásny princ, či ľudia, ktorí sú
tvrďasi a uzavretí do seba, sú zrazu láskou premenení na ľudské bytosti
schopné cítiť, smiať sa či plakať. Premieňajúca schopnosť lásky.
Vyzerá to tak, akoby aj Boh sám veril v rovnakú vec ohľadom lásky.
Áno, Boh verí, že láska je schopná zmeniť človeka. A preto túto lásku aj
ľudstvu prejavil v poslaní najvzácnejšieho daru, ktorý sme si cez ostatné
vianočné sviatky spoločne pripomínali.
„Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby
každý, kto v neho verí nezahynul, ale mal život večný.”(J 3,16)
Vo filme „Bruce všemohúci“ hrá Jim Carey človeka, ktorému bola
daná každá moc od Boha. Tým pádom mohol robiť neuveriteľné veci a
dokázal fantastické kúsky až do chvíle, kým ho neopustila priateľka a on
nebol schopný nič urobiť preto, aby sa vrátila a znovu ho milovala. Preto
šiel za Bohom a hovorí: „Neviem spraviť nič preto, aby ma milovala.” Boh
(ktorého hrá Morgan Freeman) sa na neho s posmutnelým výrazom pozrel
a hovorí: „Žiaľ v tejto veci som bezmocný aj ja sám“.

Aliančný modlitebný týždeň 2010
Boh ani vo svojej celej moci nikdy nevypôsobí na nás tlak, ktorý by
nás donútil milovať ho, ale ani sa nás nebude doprosovať, aby sme ho
milovali.
On svoju lásku k človeku dokázal v tom, že dal to najvzácnejšie –
svojho jednorodeného Syna, ktorý vzal na seba podobu človeka a stal sa
malým dieťaťom narodeným v maštali v Betleheme.
My na túto lásku vôbec nemusíme reagovať, môžeme voči nej zostať
hluchí a slepí, môžeme ju ignorovať, vysmiať sa jej, môžeme ju pošliapať a
znehodnotiť. A viete čo? Táto láska tam bude aj ďalej stáť s otvorenou
náručou a bude čakať na teba až do času, kým sa Boh nerozhodne vo
svojom pláne na konci časov túto náruč uzavrieť.
Ako veľmi ťa Boh miluje? Istý spisovateľ to napísal takto: „Keby mal
Boh chladničku – tvoja fotka by bola na nej. Keby mal peňaženku – tvoja
fotka by bola v nej. Posielal by ti kvety každé ráno pred východom slnka
a o čomkoľvek by si chcel hovoriť – On by ťa počúval.
Boh by mohol žiť kde len chce v celom Ním stvorenom vesmíre, ale
On si za miesto svojho prebývania vybral tvoje srdce. Musíš sa s tým
zmieriť, priateľu, Boh je do teba „zaľúbený.“
Ak chcete nasýtiť ľudí láskou, nemôžete len o nej hovoriť, ale ju aj
mať!
Keby ľudia videli, že sme nepremožiteľní v láske – slepo by nás
nasledovali. Božia láska totiž nie je závislá na okolnostiach či ľuďoch, ktorí
mi niečo spravili či nespravili. Takúto lásku ak vykopnete dvermi – vráti sa
oknom! Pretože ju nie je možné odradiť!
Pred 2000 rokmi sa narodil Boží syn, ktorý bol ochotný za teba
zomrieť a takto komunikoval svoje „Ľúbim ťa!”. A táto láska k človeku by
mala niečo robiť s naším srdcom.
Prajem všetkým nám, aby sme túto lásku nielen všetci poznali, ale ju
vo svojom srdci niesli a s ňou sa delili aj v novom roku 2010, aby ľudia
mohli poznať, že sme Jeho (Kristovými) nasledovníkmi.
S prianím Božieho požehnania Miroslav Mišinec
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Téma: BUDETE MI SVEDKAMI
Podľa dohody medzi cirkevnými zbormi v Bratislave je program AMT
2010 nasledovný:
Nedeľa 10.1. Svedectvo ako radostná zvesť (Rim 1, 16-17)
Reformovaná kresťanská cirkev – 17:00, námestie SNP č.4
Pondelok 11.1. Svedkovia pre stratených (Lk 15, 25-32)
Apoštolská cirkev – 19:00, Istropolis - kinosála
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34

Utorok 12.1. Veľké poslanie (Mt 28, 18-20)
Kresťanské zbory – 19:00, Panenská č.10
Streda 13.1. Utekajúci svedok (Jon 1)
Cirkev bratská – 19:00, Cukrová č.4
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34

Štvrtok 14.1. Zdokonalenie svedka (Jon 2)
Bratská jednota baptistov – 19:00, Palisády č. 27/a
Piatok 15.1. Zvesť o záhube modlárov (Jon 3)
Cirkev adventistov siedmeho dňa – 19:00, Cablkova 3
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34

Sobota 16.1.
Nedeľa 171.

Zvesť o Božej láske (Jon 4)
Evanjelická cirkev metodistická – 19:00, Panenská č.10
Ku komu sa priblížime? ( Lk 10, 25-37)
Evanjelická cirkev a.v. – 17:00, Panenská č.28

Naši jubilanti
18.1. Balážová Andrea
28.1. Dubovský Samuel
30.1. Fürstová Ružena
Hospodin je dobrý; je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú
útočisko.
Náhum 1, 7
7

Návrat k rozhovoru

Vďační sme Tebe, Bože náš

Nedávno sme sa rozprávali s jednou sestrou o znovuzrodení a viere
v Pána Ježiša Krista. Aj keď odvtedy uplynuli týždne, viaceré myšlienky
mi natoľko utkveli v pamäti, že sa k nim často vraciam a vidím ich aj
v inom, jasnejšom svetle. Napríklad takú otázku: „Ako sa stať lepším?“
Na prvý pohľad je to chvályhodný úmysel, ale je v ňom skryté aj
pokušenie dosiahnuť tento stav čo najskôr, hoci aj nesprávnym
spôsobom. Bez ohľadu na Boží poriadok. To znamená, že sa vloží do
premáhania zla v sebe vlastnou silou a potom si privlastní Kristove
zásluhy. Zrodí sa samospravodlivosť, ktorá zatvára priestor pre Božiu
milosť. V úsilí získať touto cestou duchovnú silu a svätosť vznikne aj
nebiblické videnie hriešnosti.
Všimnime si bližšie prestúpenie Božích prikázaní a začnime
výrokom M. Luthera: „Kresťan nie je človek, ktorý by vôbec nehrešil, ale
hriech mu nebude zarátaný“. Čiže ak sa dopustí hriechu, nebude súdený
podľa zákona. Písmo hovorí, že „Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva
zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás.“ (G 3,13) Písmo svedčí:
„Koniec zákona je Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému
veriacemu. (R 10,4) A tak v Božích očiach sme nielen oslobodení od
všetkých hriechov, ale dáva nám aj svoju spravodlivosť.
Každá oblasť duchovného života súvisí s obrátením. Pravda, tento
životný míľnik má mnoho podôb. Obrazne povedané, je to brána, ktorou
hriešnik vstupuje na osobné stretnutie s Božím Synom. Brána je iba
jedna, ale prístupových ciest, ktoré vedú k nej, je toľko ako pútnikov.
Znovuzrodenie je čas rozvlaženia. (Sk 3,19) Veriaci človek nadobúda
vnútorný pokoj, radosť, schopnosť prekonávať prekážky. Žije podľa
vôle Božej a „všetko čo robí, je na slávu Božiu.“. (1K 10,31)
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K prvému mesiacu v kalendárnom roku patria aj novoročné
blahoželania. Majú rozličnú podobu aj obsah. V týchto stručne
vyjadrených vinšoch sa objaví aj vzácna myšlienka. Tohto roku medzi
odporúčaniami pre chvíle života v roku nastávajúcom sme našli LÁSKU.
Božiu lásku. Pripomenula nám slová Pána Ježiša, že najdôležitejším
a prvoradým prikázaním je bezvýhradná láska k Pánu Bohu a dopĺňa ju
požiadavka tohto vzťahu k blížnemu. „Niet dôležitejších prikázaní, ako
sú tieto.“ (Mk 12,28-31) Apoštolov hymnus lásky (1K 13) medzi troma
pojmami – viera, nádej, láska, lásku uvádza ako najväčšiu. Anglický
spisovateľ Kelly ich považuje za morálne princípy, ktoré charakterizujú
kresťanstvo. Sú to dary Božej milosti, ak v živote človeka je láska na
prvom mieste. Ona určuje vzťah Stvoriteľa k človeku a vzájomné vzťahy
ľudí. Nevieme, čo nás čaká v nastávajúcich dňoch, ale veríme, že v Božej
láske máme istotu na každý deň aj v zložitých situáciách. Je to nástroj na
rozpoznávanie dobra od zla a schopnosť vidieť svoje konanie očami
blížneho. V láske sa zrkadlí nový život vo viere v Pána Ježiša Krista. Kto
v nej hľadá východisko v ťažkej situácii, nájde ho. Starší bratia
hovorievajú, že pravá láska sa dá v kresťanskom spoločenstve doslova
nahmatať, ale rovnako aj spoznať, kde jej niet. Nezabúdajme na to pri
pohľade na nápis, ktorý je na priečelí modlitebne. Boh je láska.
K novoročným vinšom, ktoré v týchto dňoch rozdávame
a prijímame, pripájame sa aj my, tvorcovia zborového SPRAVODAJA.
Nech naša láska pôsobí na prostredie, v ktorom žijeme (M 5,16). A čas,
ktorý nám Pán Boh pridáva k životu, prežívajme v Božom pokoji,
obklopení láskou Pána Ježiša Krista.

SENIOR KLUB
Prvý „Senior klub“ sa v novom roku 2010 uskutoční dňa 28.1.2010
(posledný januárový štvrtok) na Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma: Kniha kníh - Biblia
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Povianočná úvaha
Hovorí sa, že rozhovor je to najbežnejšie, s čím sa v živote
stretávame. Veď ľudia si majú vždy čo povedať. Aj o Vianociach. Preto
sme sa viacerých spýtali: „Aké boli vaše Vianoce?“ Rozličné odpovede
potvrdili poznanie „koľko ľudí, toľko názorov“, ale zároveň aj ich
osobný vzťah k týmto kresťanským sviatkom. Žiaľ, nevídane sa rozrastá
darčekománia a lukulské hody (pozri poznámku za článkom) pri
rozžiarenom stromčeku symbolizujú vrchol sviatočnosti. Lenže unavené
tváre, najmä gazdiniek, prezrádzajú, že táto idylka pokoja bola draho
zaplatená. Iba koledy o narodení Božieho dieťaťa pripomínajú, že je
Štedrý večer.
3

Komu neunikol zmysel sviatkov Božieho narodenia a pokoj
„zvestovaný ľuďom dobrej vôle“, prežíva túto udalosť vo svojom srdci.
Prijíma ho ako dar, ktorý môže dať jedine Pán Boh. Tento pokoj nazývame
„pokoj od Boha, Otca a Pána Ježiša Krista“ (R 1,7). Nie je to svetský
pokoj, pochádzajúci z dobrých vzťahov, povestí či dobrého zdravia. Boží
pokoj spočíva v tom, že Pán Boh je našim priateľom, je Všemohúci, počíta
naše slzy, pozná naše prosby a môže ihneď pomôcť. Tento pokoj závisí od
milosti v našich srdciach. Čiže môže sa zväčšovať alebo zmenšovať. Avšak
prostriedok, ktorým sa milosť a pokoj rozhojňujú, je len jediný. Apoštol
Peter ho nazýva „známosť Boha a nášho Pána Ježiša Krista“ (2Pt 3,18).
Čím viac poznáme Boha a nášho Pána Ježiša Krista, tým viac pokoja je
v našom srdci. Kto takto vníma sviatky narodenia Spasiteľa, Pána Ježiša
Krista, prežíval aj ostatné Vianoce v Božej ochrane a pokoji.
Poznámka:
Ako lukulské hody označujeme bohatú hostinu pozostávajúcu z rôznorodých
nákladných jedál.
Toto označenie vzniklo zásluhou rímskeho vojvodcu a veľkého boháča Luculla
(110 - 57 p. n. l.), ktorý sa preslávil prepychovými hostinami pre najvyššiu rímsku
spoločnosť. Lucullove hostiny sa usporadúvali v nádherných záhradách s umelými
rybníkmi a končili až ráno. Konzumáciu jedla sprevádzali spev, hudba a
recitovanie veršov.

Tri jubilantove zastavenia
Zastavenie prvé:
Narodil sa na Dolnej zemi, v kraji
nedozernej roviny a žírnych polí, dali mu
biblické meno SAMUEL. Do života ho
v kresťanskom duchu pripravovala matka
a baptistické spoločenstvo v petrovskom
zbore. V tomto prostredí prežil významnú
udalosť, osobne sa stretol s Pánom Ježišom
a odovzdal mu svoj život. V prvom
povojnovom roku ako 16 ročný odchádza na
Slovensko. Nový domov nachádza v zhro4

maždení na Vysokej ulici a v domácnostiach u Vaculíkov, Hirschmannov,
u sestier Sabových, u Janka Šalinga a na Miloslave u Kvačkov a Kešjarov.
Natrvalo sa usadil v Podunajských Biskupiciach. Keď sa do obce
presťahovali ďalšie veriace rodiny, spoločne založili kazateľskú stanicu
bratislavského baptistického zboru.
Zastavenie druhé:
Čas priniesol závažné spoločensko-politické zmeny. Zavádzal nové
poriadky a ponúkal nové možnosti. Neobišli ani 19 ročného mladíka. Jednu
z nich, ktorá bola v súlade s jeho túžbou, prijal. Lákalo ho dobré postavenie
a výslnie na vlnách rozhlasu. A to bol onen skrytý, ale chybný krok.
V prvých rokoch nebadal nijaké protirečivé javy, ale časom prenikli na
povrch iné, neprijateľné hodnoty. Pod ich vplyvom sa strácal záujem
o Božie slovo a pobožnosti a vytrácala sa aj túžba po modlitebnom
rozhovore s Pánom Bohom. Spojenie so svojím Vykupiteľom slablo
a napokon sa prerušilo. Zblúdenie sa ukázalo v plnej nahote. Snaha
ospravedlniť svoje počínanie samospravodlivosťou vyznela ako výkrik do
tmy. Naopak, vnútorný nepokoj bol čoraz zreteľnejší. Mamine úpenlivé
modlitby nezostali nepovšimnuté. Prvá kritická srdcová príhoda
zaúčinkovala ako varovanie a poukázala na skutočný stav „márnotratného
syna“. Avšak návrat je v živote vždy ťažší ako náhle rozhodnutie. Ale kto
hľadá odvahu v Božej pomoci, nájde ju. A Samuel ju našiel. Vrátil sa do
domovského zboru a v hlbokej pokore otvoril svoje srdce Božej milosti,
ktorá odstraňuje hriech a očisťuje svedomie. Vracia stratený pokoj,
obnovuje dobrý vzťah s Bohom a radosť z Ducha svätého. Osvojuje si
Božie ubezpečenie: „Toho, kto opustil môj zákon a moje ustanovenia
potrescem, ale svoju milosť neodnímem a vernosť nezruším.“ (Ž 89)
Zastavenie tretie:
Koncom januára si chce brat Samuel Dubovský pripomenúť osem
desaťročí svojho života. Pripomenie si ich ako doyen (najstarší člen) zboru
a ako jediný žijúci pamätník vzniku biskupického zborového spoločenstva.
Tento čas je vyhradený na ďakovanie za všetko, čo nám Pán Boh dáva, za
radosť zo spasenia, za odpustenie previnení, za veľkú Božiu milosť, ktorá
napĺňa dni nášho života.
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