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Verš pre zbor na rok 2011
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre
mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.
Mk 8, 35

Neustály kolobeh
...Tak, už sa ďalší rok rozplynul, už je za nami, a nám už ostávajú iba
spomienky. My ľudia chápeme plynutie času svojsky a rozškatuľkovali sme si
ho podľa opakujúcich sa skutočností, či súvislostí, podľa neustáleho kolobehu.
Neveľmi nám však záleží na tom, či sa na čas pozeráme podľa Božieho
pohľadu... Aj ja som bol v pokušení uviesť ako nadpis tohto krátkeho
zamyslenia niečo úplne iné. Chcel som napísať „Večný kolobeh“, ale potom
som sa zháčil, keď som si uvedomil, že večnosť je iba u Boha a my ju
spoznávame alebo rozoznávame iba v náznakoch – a tak som nadpis veľmi
rýchlo zmenil. Čo chcem týmto úvodom naznačiť?
Neustály kolobeh sa opakuje podľa pravidelne sa opakujúcich ročných
období, ktoré sú rozdielne v rôznych končinách sveta. Na severnej pologuli sa
začala zima a južná sa prehupla do horúceho leta. Ešte len nedávno tu bola jar,
leto, jeseň, no a teraz sme sa ocitli, pre mnohých v nehostinnom, šedivom
a pochmúrnom zimnom období. Počas Vianoc sme opäť spomínali a na konci
roku bilancovali... No a väčšinou boli ľudia nespokojní sami so sebou, pretože
nenaplnili svoje predsavzatia, ktoré si dali na začiatku uplynulého roku. Asi iba
málo bolo takých, ktorí boli spokojní sami so sebou, so svojim počínaním.
(Stretol som sa aj s takými vyjadreniami – „...ja si predsavzatia nedávam, aby
som potom nemusel byť naštvaný sám na seba...“) Asi málo je tých, ktorých
očakávania aj pre tento nastávajúci rok sú pomerne realistické a tak
predstavujú aj veľkú nádej pre úspešné naplnenie. Čo nám vírilo hlavou počas

minulých sviatkov? Som presvedčený o tom, že vždy to bol najmä
prichádzajúci rok a myšlienky o tom, čo nám zas prinesie. Bude chudobnejší?
Bude bohatší? Bude opäť mnoho prírodných katastrof? Budeme opäť počuť
o vojnách? Príde médiami sľubovaný koniec sveta?...
Hoci som zatiaľ napísal iba pár riadkov, čiastočne som už odhalil, čo
vírilo (alebo ešte stále víri) mojou hlavou, a to nielen počas týchto posledných
sviatkov. Niečo som naznačil a ak chcem povedať aj čosi viac, povie to za mňa
biblický text, ktorý sa mi počas nich vryl do pamäte. Hovorí o tom, že Božie
meranie času je rozdielne od nášho ľudského. Boží pohľad na čas je rozdielny
od nášho ľudského. Na druhej strane však ten istý text čiastočne porovnáva
ľudské očakávania s Božím. Je mojou túžbou, aby sme všetky svoje
novoročné predsavzatia korigovali podľa biblických textov a mohli by
sme začať práve týmto:

„To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána
ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Pán nemešká so
zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva,
lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Príde
Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa
rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa všetko takto
rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy, ktorí túžobne
očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly
roztopia v požiari?! Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a
novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Preto, milovaní, toto
očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony
v pokoji.“ (2Pt 3, 8-14)

Povinnosť bez lásky robí mrzutým.
Zodpovednosť bez lásky robí bezohľadným.
Spravodlivosť bez lásky robí tvrdým.
Prívetivosť bez lásky robí pokryteckým.
Čestnosť bez lásky robí namysleným.
Život bez lásky je nezmyselný!!!
Život v láske nášho Pána a Stvoriteľa robí život človeka ŠŤASTNÝ
a RADOSTNÝ.

SENIOR KLUB
Prvý „Senior klub“ sa v novom roku 2011 uskutoční dňa 27.1.2011 (posledný
januárový štvrtok) na Súľovskej ul. od 10:00 do 14:00 hod.
Téma: 5. výročie založenia Senior klubu

Naši jubilanti
18.1. Balážová Andrea
28.1. Dubovský Samuel
30.1. Fürstová Ružena

Pavel Kopčok

Čo hľadá dnešný človek?
Ostatné predvianočné obdobie sa vyznačovalo všetkým, len nie prípravou
na sviatok narodenia Božieho Syna. Do tohto rámca vložili svoj diel aj verejní
činitelia, ktorí namiesto služby ľuďom a spoločnosti postavili sa za svoje
individuálne záujmy. Je to nebezpečný jav, nad ktorým sa pozastavil aj
nemenovaný časopis a na prvej strane, ktorá je určená pre hlavnú udalosť,
uverejnil článok o hľadaní zmyslu života dnešným človekom, a to vo svetle
Biblie. Niektoré myšlienky preberáme v presvedčení, že aj vás zaujmú. Javy,
ktoré stále viac hýbu svetom, majú rôzne mená, ale koreň je v čertovom
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„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

Modlime sa za chorých
Ervín Nagy

Samuel Dubovský
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PAMODAJ ŠŤASTIA
Nadpis tohto článku je z rozprávky a pripomína obdobie, keď sme ešte
ako deti čítali tento druh literatúry a ona nás učila rozpoznávať dobro od zla.
Titulok v názve predznamenáva tému nášho rozjímania: ŠŤASTIE.
Stretávame sa s ním ako neviditeľným pomocníkom pri rozličných
príležitostiach a očakávame, že splní naše želanie. Nechýba pri žiadnom
sviatočnom pozdrave i teraz na rozhraní rokov v blahoželaní s prianím
šťastia do nastávajúcich dní. Tento zvláštny stav duše človeka nezovšednel,
je totiž v každom jednotlivcovi ako túžba, ako niečo vrodené, čiže má v sebe
čosi neviditeľné, čo mu dáva energiu a nezvyčajnú vlastnosť. Túžba, ktorá je
v človeku, prerastá čas i priestor a neuspokojujú ju ani všetky bohatstvá
sveta. Lebo človek je už taký, len čo získa jedno, hneď túži po druhom a tak
nečudo, že aj predstavy o šťastí sú rozdielne. Žiaľ, najčastejšia predstava
vychádza zo zásady „šťastný je ten, kto má, čo chce mať“. Inými slovami,
„kto získa čo najviac pre seba, obohatí sa“. Aj veriaci kresťania túžia po
šťastí, ale hľadajú ho prostredníctvom Slova Božieho. Biblický náhľad
nachádzajú v kázni na vrchu a v BLAHOSLAVENSTVÁCH (Mt 5. kap.).
Pán Ježiš v nich dáva ľudskému pokoleniu nový zmysel života a upriamuje
na hodnoty, ktorými máme naplniť oblúk nášho žitia. Ak nahradíme slovo
blahoslavený slovom šťastný, otvorí nám jasný pohľad do tejto biblickej
state, ktorá je kľúčovým miestom učenia Pána Ježiša. Výmena výrazov nie je
samoúčelná. Slovo BLAHO má viacero významov a medzi nimi je aj
ŠŤASTIE. Svätý Augustín nazval svoju knihu o šťastí „O blaženom živote“.
Nový zákon v modernom jazyku uvádza blahoslavenstvá ako šťastie.
Najvzácnejšie šťastie má podobu DARu, čiže rozdávania. Apoštol
charakterizoval tento dar takto: „Rozdávať lásku, dobrotivosť, vernosť,
krotkosť, pokoj, zhovievavosť i zdržanlivosť a radosť“ (G 5, 22). Tento
druh šťastia sa nachádza na ťažko prístupnom mieste. Na takom strmom
brale, že už len pohľad odrádza pustiť sa za ním. Aj príslovie hovorí, že to,
čo bolo získané s veľkou námahou, má aj veľkú hodnotu.
Dejiny sú plné dôkazov o ľudskom úsilí nakupovať šťastie aj za cenu
hriechu. Kázaniu na vrchu nechceli rozumieť, tak ako aj dnešní poslucháči.
Novoročnú úvahu o šťastí, ktoré si navzájom želáme, ukončíme slovom
básnika. Myšlienky neznámeho autora však zahŕňajú to, nad čím sme
spoločne uvažovali:
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vynáleze – v peniazoch. Niet ich totiž na svete toľko, aby uspokojili
chamtivcov. Napriek tomu, človek ako bludný Holanďan sa ženie za
fatamorgánou a chce sa zmocniť neuchopiteľnej prázdnoty. Biblický kazateľ
to výstižne nazval MÁRNOSŤ. Vládne konzum a stáva sa zmyslom života.
Čas zmenil prostriedky a ciele a trh márnosti útočí zo všetkých strán
lákadlami, ktoré sľubujú obšťastnenie, aby postupne pohltili túžby človeka
a spravili z neho otroka svojej márnomyseľnosti a ctižiadosti. Zmeniť tento
stav možno iba evanjeliovými princípmi Ježiša Krista. Príkladom
veľavravným je umývanie nôh učeníkom. Opovrhovanú starozákonnú
službu stavia do nového svetla ako spôsob života. Táto služba je súčasne
znakom veľkosti a morálnej hodnoty človeka. Je to cesta k víťazstvu nad
márnosťou.
V živote sa stretávame s viacerými zmyslami života. Kristus ponúka
LÁSKU, M. Luther VIERU atp. Žiaľ, človek stráca schopnosť vytvárať si
vlastný názor na svet okolo nás. Robia to za neho médiá a hľadači zmyslu
života sa ocitajú v bludnom kruhu, nemajú silu zbaviť sa egoizmu, zmocniť
sa pravej lásky, ktorá je – ako hovorí apoštol Pavel – dobrotivá, trpezlivá,
nesebecká a teší sa z pravdy. Táto láska sa ponúka všetkým otrokom vlastnej
ctižiadosti, pôsobiacej v každej oblasti ľudského účinkovania.

Na prahu nového roku
Životné medzníky často využívame ako svedkov pre naše rozhodnutia,
cielené predsavzatia, ktorými chceme zmeniť veci k lepšiemu. Aj veriaci
majú túžby a želania a premietajú ich do konkrétnych skutkov, v súlade
s Božou vôľou. Najviac predsavzatí vzniká pri vstupe do nového
kalendárneho roku. So svojimi túžbami v roku nastávajúcom sa
prostredníctvom zborového SPRAVODAJA zdôverili:
LEA MIKLOŠOVÁ-UHRINOVÁ
Veľmi by som si priala, aby sme budúci rok ako spoločenstvo zboru žili
zmysluplne, aby sme videli ľudí okolo nás, k akej konkrétnej službe nás Pán
Boh vedie a aby sme vedeli v tejto službe vytrvalo a s radosťou stáť.
Dôsledkom toho by bolo, že potreby našich blížnych budú naplnené a Pán
Boh bude oslávený.
MIROSLAV BENKA
Po celý čas, čo bol Pán Ježiš na zemi, vyučoval svojich k pokore
a poslušnosti, k vzájomnému uctievaniu. Moje prianie v nastávajúcom roku
3

je, aby som vedel žiť ten poslušný život môjmu Pánovi a byť príkladom mojej
manželke a deťom. Aby mi Pán bol na prvom mieste a všetko ostatné menej
dôležité. A moja pýcha aby zmizla z môjho života a môj Pán aby zostal vo
mne.
JÁN PRAŽENICA
Apoštol Jakub píše, že by sme mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť,
budeme žiť, a urobíme toto alebo ono“ (Jk 4,15). Nezvyknem si dávať
plány a predsavzatia pri vstupe do nového roku, ale ak to Pán bude chcieť
a budem žiť, chcel by som v tomto roku okrem práce v našom zbore
niekoľkokrát ísť do zboru BJB v Chvojnici.
Apoštol Pavel píše Timoteovi, že: „Pobožnosť so spokojnosťou je
veľkým ziskom“ (1Tim 6, 6). Ak si mám niečo priať, tak si prajem, aby som
rok 2011 prežil pobožne so spokojnosťou.

Aliančný modlitebný týždeň 2011
Téma: SVETLO V TEMNOM ÚDOLÍ

pacientov tak, že ich ostrým skalpelom režú a spôsobia im ranu. „Liečime
rezom“, môžeme povedať o tom, prečo ľuďom pôsobia bolesť. To je pre nás
veľká nádej, za ktorú treba ďakovať na modlitbách. Ale nielen to! Potešenie
v depresii potrebujeme nie len my, ale aj ľudia, s ktorými sa stýkame. Môžeme
prežiť aj takú skúsenosť, že odišiel človek v strede života, ale zanechal za
sebou krásne stopy. Nevedel odoprieť pomoc nikomu, kto ju potreboval. Mal
krátky, ale plný život! To je pre nás výzva, aby sme nehľadali len svoje
potešenie, ale aby našou životnou normou bolo poskytovať druhým pomoc
a radosť.
V týchto prvých dňoch nového roka by sme sa chceli zamýšľať nad
naším „temným údolím“ a vidieť, čo požehnaného v ňom nám Pán pripravil.
Tiež pozerať sa na tých, ktorí sa podľa Písma oslobodili od sebectva a ktorí
nás napomínajú: „Poď a rob to podobne“!

Podľa dohody medzi cirkevnými zbormi v Bratislave je program
AMT 2011 nasledovný:

Dá sa tu niečo robiť? Nuž oddeliť jedno od druhého sa nedá,
a predsa niečo dobrého sa tu môže stať! V bolesti sa napokon môže
uskutočniť aj taká zmena, ktorú v dňoch šťastia nezažijeme. Je to ťažko
pochopiteľné, je to pravda „proti rozumu“. Chirurgovia v nemocnici operujú

Jozefovo otroctvo (1M 37, 5-11; 50, 15-21)
Reformovaná kresťanská cirkev – 17:00, námestie SNP č.4
Pondelok 10.1. Dávidove útrapy (Ž 23)
Apoštolská cirkev – 19:00, Istropolis - kinosála
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Utorok 11.1. Jóbova bezradnosť (Job 42, 1-6)
Kresťanské zbory – 19:00, Panenská č.10
Streda 12.1.
Ježišova obeť (F 2, 5-11)
Cirkev bratská – 19:00, Cukrová č.4
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Štvrtok 13.1. V nedostatku prebytok (J 2, 1-11)
Bratská jednota baptistov – 19:00, Palisády č. 27/a
Piatok 14.1.
Odpočinutie u nosiča (Mt 11, 25-30)
Cirkev adventistov siedmeho dňa – 19:00, Cablkova 3
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Sobota 15.1. Samaritánova pomoc (L 10, 25-37)
Evanjelická cirkev metodistická – 19:00, Panenská č.10
Nedeľa 16.1. Utrpenie ako ideál ( Mk 8, 31-35)
Evanjelická cirkev a.v. – 17:00, Panenská č.28
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Za posledných 20 rokov sme žili s mnohými nádejami i mnohými
sklamaniami. Minulé storočie sme končili s nádejou, že pominula
diktatúra komunizmu a nastúpi obdobie ľudského demokratizmu.
Prišlo však obdobie hospodárskej krízy, ktoré trvá dodnes a nevieme, kedy
pominie. Bolesti však máme nielen kolektívne, ale aj individuálne. Dostaneme
ťažké ochorenie, zomrie nám niekto drahý, stratíme zamestnanie, prestane sa
dariť v podnikaní, poškodia nás dažde, atď. Potom sa dívame na mladých,
ktorí sa vezú v sprievode na autách, aby uzavreli manželstvo a mohli si
„užívať“, a povieme si: „Netušia, čo ťažkého ich čaká!“ Vidíme, ako sa mladí
muži po hýrivo strávenej noci vracajú s hlučným smiechom a nevedia, že
ďalšie dni nebudú také radostné, ale možno až príliš bolestné. Nedá sa nič
robiť. Skúsenosť ukazuje, že život je „sladké s horkým pomiešané“. To
zakúšajú nielen chudobné krajiny v Afrike a Ázii, ale aj naše krajiny v Európe,
ba aj v bohatej Amerike. Dokonca poznajú to nielen svetskí ľudia, ale aj
veriaci, ktorí majú časy požehnania, ale aj obdobia bolestných skúšok.

Nedeľa 9.1.

