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Bohoslužby
2.5.

ne 9:00

Konferencia sestier (SOU Bratislava-Krasňany)

5.5.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž - (Príslovia)

9.5.

ne 9:00

Makovíni, Baláž – Deň matiek

18:00

Číčel

12.5.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž - (Téma: Nanebovstúpenie)

16.5.

ne 9:00

Csanda, Pivka

18:00

M. Kráľ

str 19:00

Biblická hodina – Pribula - (Voľná téma)

23.5.

ne 9:00

Baláž – Svätodušná nedeľa - VP
Bagyanszki

26.5.

str 19:00

Biblická hodina – Číčel - (Voľná téma)

30.5.

ne 9:00

A. Balážová, Baláž

Kazateľ služobne
5.5.

10:00

Redakčná rada Rozsievača, Brno

11.5.

11:00

Aliančné stretnutie kazateľov a farárov zborov BA

13.5.

9:00

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Zrínskeho ul.

14.5.

10:00

Stretnutie pastorov BA, Blumentálska ul.

18.-21.5.

9:00

Stretnutie kazateľov BJB SR a ČR, Račkova dolina

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

Nepredajné

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

19.5.

18:00

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

Domov
Bebravská 24, 821 07 Bratislava 214
tel: 02/4552 5734 – mobil: 0907 536 635
e-mail: stabado@yahoo.com
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Lásky čas po celý život (1K 13,8)
Väčšina z nás pozná báseň K. H. Máchu „Máj“. Ako sa začína táto
báseň? „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj...“ Keď človek v tomto
období vyjde von, môže si doslova vychutnávať tu nádheru, ktorou sa
zaodela celá príroda - lúky, lesy, háje. A k tomu ešte tá vôňa rozkvitnutých
kvetov! Nikdy nezabudnem na to, ako sme v tomto čase pred pár rokmi
s mojou nastávajúcou manželkou kráčali nádherne rozkvitnutou
orgovánovou alejou. Bolo to vlastne vyplnenie môjho mládeneckého sna.
Niečo také úchvatné, na čo sa naozaj nezabúda. Verím, že tento čas si
skutočne užívajú všetky zamilované dvojice.
Ale čo tí, ktorí sú slobodní, či z nejakého dôvodu sami? Spomínam si
na isté obdobie v mojom živote, keď som neznášal tento čas – čas lásky.
Všetko kvitlo a ja som vonku stretával zamilované a šťastné dvojice. Vtedy
som sa cítil tak sám. Priznám sa, že som im aj závidel. Nebolo to veru
jednoduché prečkať a pretrpieť tento čas. Tak ako to je? Majú byť niektorí
ľudia zatrpknutí a bez lásky? Dá sa vôbec láska niečím nahradiť? Jeden
z tejto skupiny slobodných či tých, ktorí zostali sami, hovorí veľmi zvláštne
vyznanie: „a keby som lásky nemal – nič nie som. A čo by som aj rozdal celý svoj
majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.“ (1K 13,1-3)
Akú lásku má apoštol Pavel na mysli? V liste Rimanom dodáva: „...lebo
láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha svätého, ktorý je nám daný.“ (R
5,5) Teda táto láska nie je z nás, ale pochádza od Pána Boha. To je iná

láska, než ktorú ospevuje a vyzdvihuje tento svet. On tejto láske nerozumie
a nechápe ju. Ani ju nepozná – je mu úplne cudzia! Neraz sa jej aj
posmieva, znevažuje ju, až ňou pohŕda. Tento svet, aj keď miluje, tak
očakáva, že sa mu to nejakým spôsobom vráti, že jeho láska bude
opätovaná. Keď sa tak nedeje, vznikajú z toho rôzne sklamania a nezhody,
ba až rozpady vzťahov. Či už v manželstve – medzi mužom a ženou,
medzi rodičmi a deťmi, starými rodičmi a vnúčatami, priateľmi... Ale Pán
Boh nás volá k inej láske. Máme nasledovať Jeho príklad. „Ako mňa miloval
Otec, aj ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske... To je moje prikázanie, aby ste sa
vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.“ (J 15, 9-12) A táto láska je zároveň aj
poznávacím znamením toho, že sme Jeho: „Podľa toho poznajú všetci, že ste
moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (J 13,35)
Keď sa Pána Ježiša opýtal istý zákonník, ktoré prikázanie je najväčšie,
tak mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou
a celou mysľou. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ (M
22,37-39) Ide o príkaz lásky ako k Pánu Bohu, tak k blížnemu. Ako plníme
tento príkaz Pána Ježiša? Často krát milujeme, ale tak ako tento svet. Niečo
za to očakávame. (L 14,12-14) Alebo tak, ako by sme mali milovať Pána
Boha, milujeme seba alebo svojho blížneho (manželku, deti, vnúčatá...): „z
celého srdca, celej duše, celej mysle.“ A na Pána Boha už neostáva miesto ani čas.
A to sa skôr či neskôr prejaví v našom živote, ale aj vo vzťahoch. Také
vzťahy nie sú zdravé a Pán Boh ich nepožehná. Láska k Pánu Bohu musí
byť vždy na prvom mieste. Ona je vždy rozhodujúca v našom vzťahu
k nášmu blížnemu. Aj preto apoštol Pavel prosí: „Nech vám Pán vedie srdce
k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej.“ (2Tes 3,5) Áno, aj trpezlivosť je tu
veľmi potrebná! My často krát nevieme a nedokážeme milovať tak, ako sa
to od nás očakáva. Bez Božej pomoci sme úplne stratení.
Aká má byť teda láska? Apoštol Pavel ju opisuje takýmito slovami:
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie
je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale
teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí.“ (1K
13,4-7)
Aká je naša láska? Opisuje apoštol Pavel našu lásku? Pavel aj za nás
prosí: „Nech vám Pán vedie srdce...“ (2Tes 3,5) Tak veľmi to potrebujeme!
A po nádhernom vyobrazení lásky ešte dodáva: „Láska nikdy neprestane.“
(1K 13,8) Nikdy! A celú hymnu lásky zakončuje takto: „Teraz však zostáva
viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“ (1K 13,13) Teda láska
nech je stále prítomná v našich životoch!
Stanislav Baláž
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Modlitba za rodičov
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň, nie iba včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky stvoril deťom Boh:
pre ocka jednu, druhú mame.

SENIOR KLUB
„Senior klub“ sa v mesiaci máj uskutoční dňa 27.5.2010 (posledný
štvrtok v mesiaci) na Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.

Téma: „Falošní proroci“ s videoprojekciou

Naši jubilanti
5.5. Markotánová-Pajerchinová Silvia
8.5. Benka Miroslav
27.5. Orel Miroslav
Záchrana spravodlivých je od Hospodina, On
im je útočiskom v čase súženia.
Žalm 37, 39
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Pozdrav pre náš zbor
Krátko pred Veľkou nocou sme dostali od brata Antona SRHOLCA,
katolíckeho kňaza, blahoželanie k tohtoročným veľkonočným sviatkom. Brat
Srholec sa zúčastnil na našej Záhradnej slávnosti a vystúpil s pozdravným
príhovorom. Je známy ako zakladateľ resocializačného zariadenia pre
bezdomovcov v našej mestskej časti. Jeho pozdrav uverejňujeme v plnom
znení.
Veľká noc 2010
Kedysi, bolo to už dávno, veriaci rodičia poslali svoje dve deti do
pionierskeho tábora. Mali nové auto a využili ho na návštevu svojich detí.
V nedeľu si deti vybrali z tábora a všetci spolu sa viezli do blízkej dediny, aby
nezmeškali svätú omšu. Cestou otec nedal prednosť z boku idúcemu autu,
ktoré do nich prudko narazilo. Pri nehode zahynuli obidve deti. Rodičom to
trvalo roky, kým sa s tým zmierili.
V kresťanských predstavách o tom TAJOMSTVE má miesto aj Boh
mlčiaci, bezmocný, Boh, ktorý neprekazil vojnu, ktorý dopustil zemetrasenie
na Haiti, kde zahynuli státisíce ľudí, veriacich i neveriacich. Boh, ktorý
nevypočul úpenlivé modlitby detí pri smrteľnej posteli svojej matky, Boh,
ktorý dáva úspech tým, čo na neho vôbec nemyslia.
Z vlastnej skúsenosti viem, že Boh nie je mojím sluhom. Automat,
ktorý mi vydá tovar za cenu vhodenej mince. Nie je mojím bodygardom, či
garantom úspechu. Už si ani nerobím právo, aby odpovedal na moje otázky.
Vo veľkonočnom príbehu sa stále častejšie vraciam k tomu, čo sa
udialo od štvrtka večera do nedeľného rána.
Od detstva nám bola zdrojom sily nádej, ktorú nám každoročne
ponúkal veľkonočný príbeh. Deti, ktoré plakali pri Ježišových ranách, sú
kvalitatívne inakšie ako dnešné, čo nateraz iba vo virtuálnom svete pokojne
likvidujú nepriateľa, ak sa im postaví do cesty.
My sme tí, čo sme raz uzreli svetlo a kráčame za ním aj v tmách. Čo
sme uverili v lásku a nevzdávame sa jej ani uprostred nespravodlivosti, teroru
a násilia.
Na Ježišovom príklade sme predčítali svoju cestu, aj svoju budúcnosť.
Želám Vám dar tešiť sa. Napriek všetkému. Máme na to stále veľa
dôvodov.
Srdečne Vás pozdravujem.
Anton Srholec
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Malé zamyslenie

Aj v terajšej záplave technických vymožeností nemálo ľudí čerpá
informácie a poznanie predovšetkým z tlačeného slova. Čítanie, o ktorom
sa hovorí, že je na ústupe. Najmä u mládeže je totiž nenahraditeľné
otváraním priestoru pre obrazotvornosť a nielen v krásnej literatúre, ale aj
v iných žánroch. Čitateľ nadobúda dojem, že k nemu prichádza hosť

a chce sa porozprávať. Taký je aj článok „Aké je moderné poslanie cirkvi?“
(Rozsievač 3/2010) Téma modernosti je často na pretrase v rozličných
odvetviach, ale v súvislosti s cirkvou vyznieva ako zakrývanie skutočného
zámeru. Terajšie bohoslužby sú považované za fádne a navrhujú pre
účastníkov „zo sveta“ ozvláštniť ich tým, o čo majú záujem. Konfrontácia
Božieho slova s hriechom je vraj zastaraná a tak Pán Boh a evanjeliá sa
postupne odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Katolícka cirkev sprístupňuje na
internete evanjelium najmä pre mládež a hoci je ohlas dobrý, nebudú
„nadbiehať“ poslucháčom. Cirkevný predstaviteľ vyhlásil, že tzv. staré veci
nebudú nahrádzať, lebo ľudia chodia do kostola najmä preto, že chcú
počúvať Božie slovo. Podobne vyznieva aj spomínaný článok. Cirkev nie je
stará ani nová, je to zoskupenie veriacich v Pána Ježiša Krista a Boží Syn ju
„postavil na skale a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18).
Viaceré myšlienky ma tak zaujali, že som si ich vzťahoval na seba
a náš zbor a kládol som si otázky. Aká je naša zodpovednosť za pôsobenie
v prostredí, kde žijeme? Táto úloha je zakotvená v „poslaní cirkvi
Kristovej“. Alebo sa možno spýtať aj takto: „Premieta sa do praktického
života vieroučné poznanie, získané na pravidelných pobožnostiach
a stvrdené súhlasným: Amen, nech sa tak stane?“
Nie náhodou mi v tejto súvislosti zišla na myseľ Záhradná slávnosť,
podujatie, na ktorom zborové spoločenstvo prejavuje svoj vzťah k Božím
princípom, utužuje sa Božia láska a spoločenstvo s bratmi a sestrami
z okolitých zborov. Neprekvapila ma ani myšlienka, že nastal čas pre
výraznejšie vyprofilovanie júnového stretnutia na evanjelizačnú pobožnosť.
Zaiste sa stretneme s hlasmi, že aj doterajšie slávnosti a pravidelné
zhromaždenia mali takú náplň. Avšak ja mám na mysli umocnenie
misijného zámeru osobnou zainteresovanosťou každého člena zboru.
Spomínate si na nedávne roky, keď sme na evanjelizačné zhromaždenia
osobne pozývali ľudí a v spolupráci so susednými zbormi, spevom
a osobnými svedectvami sme zvestovali Božiu pravdu a lásku, ktorá
dnešnému človeku tak chýba? Nechajme bokom prekážky, ktoré sa
vyskytnú, nech nás neznepokojuje, ak účasť nebude podľa našich predstáv.
Hlavne aby hostia, ktorých sme pozvali a priviedli, odchádzali s poznaním,
že aj pre nich „čas milosti trvá“.
Do Záhradnej slávnosti zostávajú necelé dva mesiace. Pripravme sa na
túto misijnú príležitosť a predkladajme ju na svojich modlitbách.
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Aj sviatočné dni odvial čas a s nimi aj rozhovory o Veľkej noci,
o slávnostnej pobožnosti, o stretnutiach a návštevách. Vystriedali ich nové,
aktuálnejšie udalosti. Taká je naša každodennosť.
Avšak napriek časovému odstupu, myseľ veriaceho kresťana spája
s veľkonočnými sviatkami Božie posolstvo, ak sa v našom srdci našlo
miesto aspoň pre jednu myšlienku. Niektoré slová nás totiž nabádajú
k rozjímaniu. Napríklad aj výrok, ktorý počas tohtoročnej Veľkej noci
zaznel v rozličných súvislostiach. „Kristus sa stal zlorečenstvom“ (G 3,13).
Tento výrok je už pri počutí drsný, ale napriek tomu sa v ňom nachádza
útecha. Reč je totiž o „Božom Baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta“ (J
1,29). Ďalšie slová z tohto verša objasňujú, že sa tak stalo preto, lebo vzal
na seba naše hriechy, čiže ZA NÁS sa stal zlorečenstvom a musel trpieť na
dreve kríža. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobili hriechom za nás“ (2K 5,21).
Kristus sa na chvíľu stal hriešnikom, Bohom opustený niesol na sebe
hriechy Pavla, prenasledovateľa kresťanov, Petrovo zlyhanie, keď zaprel
Pána, Dávida, ktorý spáchal cudzoložstvo, ale aj moje hriechy a previnenia
celého sveta. Všetko, čo Pán Ježiš vytrpel a vykonal, bolo namiesto nás.
„Jeden zomrel za všetkých, čiže všetci umreli. A tak naše životy už nepatria nám, ale
tomu, kto ZA NÁS zomrel a vstal z mŕtvych.“ (2K 5,15)
V živote viery máme poznať, nad čím sa zamýšľame, čo vstupuje do
nášho vnútra a ovplyvňuje naše počínanie. Každé rozjímanie nad Božím
slovom, ktorému sme dali miesto vo svojom srdci, nielen po veľkonočných
sviatkoch, pomáha prekonávať naše slabosti a posilňuje vieru v Pána Ježiša,
nášho Spasiteľa.

Záhradná slávnosť sa blíži

