INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
1.1.
4.1.
8.1.
9.1.
11.1.
13.1.
15.1.
18.1.
22.1.
25.1.
29.1.

ne 10:00
str 18:00
ne 9:00
17:00
po 19:00
str 18:00
pi 18:00
ne 9:00
17:00
str 18:00
ne 9:00
18:00
str 18:00
ne 9:00

Nový rok 2012, Baláž - VP
Biblická hodina – Číčel - (Voľná téma)
Praženica, Pribula
Aliančný modlitebný týždeň – Ref.KC, Nám. SNP č. 4
Aliančný modlitebný týždeň – BJB Miloslavov
Aliančný modlitebný týždeň – Baláž
Aliančný modlitebný týždeň – Csanda
Balážová, Baláž
Aliančný modlitebný týždeň – ECAV, Legionárska ulica
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
Benka, Baláž
Číčel
Biblická hodina – Baláž - (List Jakuba)
M. Kráľ, Szőllős

Kazateľ služobne
10.1.
19.1.

10:00
9:30

Redakčná rada Rozsievača, Brno
Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Súľovská 2

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

Domov
Belinského 24, 851 01 Bratislava
tel: 02 3902 0328 – mobil: 0907 536 635
e-mail: stabado@yahoo.com

Vydal: Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Podunajských Biskupiciach - Nákovná 34, 821 06
Bratislava 214 - pre vnútorné potreby - Internet: biskupice.baptist.sk - Redakcia: S. Baláž,
J. Praženica - Nepredajné - ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

SPRAVODAJ
január 2012
Informačný mesačník Bratskej jednoty baptistov
Cirkevný zbor Bratislava 2 – Podunajské Biskupice

Nepredajné

Verš pre zbor na rok 2012
Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

Aký bude tento rok?
„Veď u teba je prameň života...“ (Ž 36, 10a)
Aký bude tento rok?
To vie len Boh. Takto by znela jednoduchá odpoveď. V určitom zmysle je to
pravda. Ale aj tak vieme viac o tom, čo tento nový rok prinesie, než sme
v skutočnosti ochotní pripustiť.
Vo svojom vnútri vieme veľmi dobre, že nemáme žiadnu zbraň, ktorú by
sme mohli použiť proti všetkému zlu, ktoré je vo svete okolo nás.
Väčšina ľudí skúša utiecť z tejto reality tak, že ju odmieta. Ale každý, kto sa
skláňa pred pravdou – a to sú všetci tí, ktorí sa skláňajú pred tým, čo hovorí Božie
slovo o nás ľuďoch – má ťažkosti pripustiť, že je to tak.
A tak si človek uvedomuje: Ak má byť tento rok dobrý, potrebujem nový
život! A všetci, ktorí už tento život získali, si uvedomujú, že tento život musí byť
obnovovaný!
Otázka teda znie: Kde získam „nový život“? A kde si tento „nový život“
obnovím?
U Pána Ježiša!
U neho je prameň života. A v ňom je ten prameň. Či bude tento rok pre nás
dobrý, to záleží na našom vzťahu k Pánu Ježišovi.
Priznanie, že svoj život sami len svojimi silami nezvládame, nazýva Božie
Slovo „smäd“. Je to ako na púšti. Ten, kto nedostáva vodu, zomiera.
Ak si toto uvedomuješ, Pán Ježiš ti hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku
mne a nech sa napije.“ (Jn 7, 37)

Ak počúvneme túto radu, náš rok bude dobrý. Pretože u Pána Ježiša je to
najdôležitejšie, čo potrebujeme: odpustenie hriechov, večný život, Svätý Duch,
požehnanie v malých aj veľkých veciach a všetko, čo potrebujeme na to, aby sme
žili ako kresťania.
Pán Ježiš je prameň!
Začnime svoj rok u neho!
Biblické výklady: PRI PRAMENI

Na prahu nového roku
Stojíme na prahu nového roku. Čo si o tom môžeme povedať? Nevieme, čo
nám prinesie. Po nebi sa honia mraky. Vyjasní sa, alebo bude búrka? Naše
pohľady vpred sú ustrašené, bojíme sa, ľakáme sa vzdialeného hrmenia
a blýskania, nemáme radosť? Naše srdce sa zviera a úzkostlivo pýta: „Čo bude?“
Čo bude? Ak je to pravda, že každý deň sa niečo krásne končí, tak je iste tiež
pravda o mnoho radostnejšia a vítanejšia pravda, že každý deň sa niečo krásne
začína.
Preč preto so smutnými pohľadmi! Preč so strachom! Začína sa niečo
krásne. Čo to bude? Nevieme. Pre každého niečo iné. Ale pozor! Každý dostane
len toľko, koľko je ochotný vziať. To krásne nečaká na všetkých. Niekto nesie so
sebou toľko smutného, že to pekné nemá kam vziať. Niekto má tak naplnenú
myseľ trápením, že tam už pre radosť nemá miesta. Niekto má v zraku toľko
úzkosti, že nádej už nestačí obsiahnuť. A niekto sa tak bojí toho, čo bude snáď
smutné, že sa nedokáže radovať z toho, čo je krásne.
A ešte na jednu vec pozor! Kto nám dá to krásne? Odkiaľ môžeme čakať to
dobré? Od človeka, ktorý nás vlani sklamal? Z ideálov, ktoré sa nám vlani
nesplnili? Nie! Zdroj radosti a krásy nie je v človekovi, ale v Bohu. Preto nech je
našou novoročnou modlitbou:
„Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma prijmeš do slávy.“ (Ž 73, 24)
Len keď nás Boh povedie podľa svojej rady, okúsime tiež Jeho slávu. Len na
tej Božej ceste budeme vidieť tiež to krásne. Nebude však všetko pekné, čo nás
stretne. Možno, že bude opäť mnoho bolesti, možno, že budú nové sklamania,
nové boje, skúšky, ale ak nás bude viesť Pán podľa svojej rady, iste tam bude tiež
niečo krásne. Preto sa nebojme toho nového roku. Vyjasnime obličaj, vyjasnime
zrak. Nehľaďme na to smutné a nepekné, ale hľadajme vždy a vo všetkom to
krásne, ktoré je určite pre každého z nás pripravené, ktoré každého z nás čaká. Do
nového roku vojdeme s presvedčením, že niečo krásne sa začína...
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Aliančný modlitebný týždeň 2012
Téma: PREMENENÍ JEŽIŠOM KRISTOM
Podľa dohody medzi cirkevnými zbormi v Bratislave je program AMT 2012
nasledovný:
Nedeľa 8.1.
Premenení zmŕtvychvstalým Kristom (1Kor 15, 51-52; 55-57)
Reformovaná kresťanská cirkev – 17:00, námestie SNP č.4
Pondelok 9.1. Premenení trpiacim Kristom (1Pt 2, 21-25)
Apoštolská cirkev – 19:00, Istropolis - kinosála
BJB – zbor Miloslavov – 19:00, Miloslavov
Utorok 10.1.
Premenení Kráľom (Ž 2, 1-8)
Kresťanské zbory – 19:00, Panenská č.10
Streda 11.1.
Premenení Víťazom (Rim 12, 17-21)
Cirkev bratská – 19:00, Cukrová č.4
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Štvrtok 12.1.
Premenení Tým, ktorý poveruje (Jn 20, 19-23)
Bratská jednota baptistov – 19:00, Palisády č. 27/a
Piatok 13.1.
Premenení Priateľom (Jn 15, 11-15)
Cirkev adventistov siedmeho dňa – 19:00, Cablkova 3
BJB – zbor Podunajské Biskupice – 18:00, Nákovná č.34
Sobota 14.1
Premenení jeho Duchom (2Kor 3, 17-18)
Evanjelická cirkev metodistická – 19:00, Panenská č.10
Nedeľa 15.1. Premenení Tým, ktorí dokonal svoje dielo (Zj 3, 21)
Evanjelická cirkev a.v. – 17:00, Legionárska ulica

Naši jubilanti
18.1. Balážová Andrea
30.1. Fürstová Ružena

„Hospodin, daj mi poznať svoje cesty!
Nauč ma kráčať po svojich chodníkoch.“
Ž 25,4
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