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

Perspektíva na rok 2012

Obdobie prípravy a mobilizácie
Naša príprava pokračuje. Je to príprava nevesty pre svojho Ženícha –
príprava na stretnutie s Ním. Je to však aj príprava na žatvu. A to je čas, keď Boh
bude vylievať svojho Ducha v posledných dňoch na každé telo a keď bude Jeho
kráľovstvo zjavované v Jeho moci a sláve. Pán túži vzbudiť novú vlnu prebudenia
– neporovnateľne väčšiu ako bola tá, ktorú sme zakúsili v našej krajine na začiatku
90-tych rokov.
Stále zostáva naliehavým schudobnieť v duchu pre to, aby nám Boh mohol
zveriť veci Jeho nebeského kráľovstva. Ak nebudeme chudobní duchom, zrejme
minieme to, čo bude robiť, zrejme nebudeme Ním použiteľní, ba dokonca zrejme
napriek tomu, že sme kresťania, postavíme sa proti tomu, čo Boh bude robiť. O
tomto všetkom sme hovorili v minulom roku. Prosím, stále sa k tomu vracajme.
Chudoba duchom je pre nás naozaj nesmierne kľúčová. Božie kráľovstvo je
dostupné práve chudobným duchom.
A to, o čo ide, čo pre nás Pán má, čo nám chce zveriť, čo tento svet nemá a
zúfalo potrebuje, je Božie kráľovstvo. Preto chudoba duchom. Lebo je čas hľadať
Božie kráľovstvo:
Matúš 6,33: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť
a všetko toto bude vám pridané.“
V kontexte je táto výzva protikladom k ustarostenosti o veci potrebné pre
život na tejto zemi. Hľadať Božie kráľovstvo znamená bytostne osobne veriť

v Božie - doslova Otcovské – zabezpečenie. Vlastne už teraz zakúšame, že máme
len dve možnosti:
1. Buď zakúsime Boha osobne, spoznáme Ho ako Otca. Naša viera v Neho bude
osobným odovzdaním sa Jemu s absolútnou dôverou v Jeho zabezpečenie.
Vtedy sa vymaníme so všeobecného strachu o živobytie. Vtedy sa začneme
zaujímať o Božie povolanie. Urobíme vážne rozhodnutia viery ohľadom
bývania, práce a životnej úrovne. Vtedy budeme aj zakúšať skutočnosť, že
Boh sa o svoje deti stará, a že na Jeho cestách je naozaj najbezpečnejšie.
2. Alebo naša viera v Boha (akokoľvek teologicky dobre podložená) predsa len
podľahne všeobecnému strachu o živobytie a naše rozhodnutia budú podľa
premýšľania tohto sveta. To nás však môže okradnúť o Božie povolanie (lebo
si zvolíme svoje vlastné, ktoré sa nám bude zdať ako príťažlivejšie, či
rozumnejšie...) a v konečnom dôsledku aj o zakúsenie Božieho zabezpečenia
(keďže sme sa rozhodli „zabezpečiť sa sami“).
Viera je spôsob, ako žijeme v Božom kráľovstve a zakúšame Pána ako Kráľa.
Nuž a strach – ustarostenosť – je zase „viera kráľovstva tohto sveta“, a tá nás
vedie ku klaňaniu sa našim potrebám.
Verím, že teraz prechádzame obdobím prípravy a mobilizácie. Pán si
pripravuje „svojich 7 tisíc“, ktorí sa neklaňajú dnešným moderným Bálom. My
máme tendenciu vidieť a hľadieť na známych vodcov, cirkvou ustanovené
autority. Myslím si však, že Boh si pripravuje svoju vlastnú armádu obyčajných
kresťanov, o ktorých by nikto nepovedal, že by mohli byť apoštolmi a prorokmi
posledných dní. Pripravuje ich v skrytosti, na tých pre nás
najnepravdepodobnejších miestach, v jednoduchej vernosti v malom, v praktickej
viere, v autentickej službe lásky ľuďom v ich okolí. Myslím si, že budeme veľmi
prekvapení, keď „príde ich čas“ a Boh ich pozdvihne do verejnej služby.
Toto obdobie je aj mobilizáciou k prvej láske. Myslím si, že nejde o veľké
akcie, projekty, konferencie a iné verejné stretnutia. Tieto sú tiež dôležité a sú
akoby výkrikom potreby mobilizácie cirkvi k modlitbám, pôstom a prvej láske.
Bojím sa však, že v skutočnosti takéto akcie mobilizáciu len predstierajú a v
konečnom dôsledku nás oberajú o čas a prostriedky a dávajú nám falošný pocit
toho, že na Pánovu mobilizáciu naozaj odpovedáme. Skutočná mobilizácia sa
udeje len a len v osobnej modlitebnej komôrke. Začína sa v našom srdci. Začína
sa v skrytosti. Ba dokonca sa odvážim povedať, že sa začína skoro ráno každý
jeden deň. Táto mobilizácia je Pánovou otázkou: „Miluješ ma? Miluješ ma viac
ako toto všetko? Koho pošlem, kto pôjde? Kto sa postaví do trhliny v modlitbe za
svoje mesto a krajinu? Kto bude hľadať moju tvár? Kto bude naozaj hľadať mňa
a nie len to, čo je odo mňa? Komu budem môcť dôverovať?...“ Táto otázka
smeruje k jednotlivcovi a k jeho srdcu. Smeruje k tebe. Otázka nie je čo urobia
vodcovia a čo urobí zbor. Otázka znie: Čo urobíš ty?
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Ďalšie zhromaždenia počas veľkonočných sviatkov
Zelený štvrtok 5. apríla o 19:00 hod. – BJB Palisády
Pašie - ucelené čítanie veľkonočného príbehu spojené s hudbou.

Spoločné veľkopiatočné bohoslužby 6. apríla o 10:00 hod.
Veľká sála Istropolisu, Trnavské mýto
Spoločné zhromaždenie bratislavských cirkevných zborov.
Chvály pod vedením Gabriely Kopas a Ľubomíra Šrama.
Kázeň: Miroslav Tóth

Veľkonočná nedeľa 8. apríla o 19:00 hod – BJB Palisády
Veľkonočný koncert radosti
Známe piesne Continental Singers, chvály a gospely.
Účinkuje: The Hope Gospel Singers & Band a hostia pod vedením Ivety
Viskupovej

SENIOR KLUB
Senior klub v mesiaci apríl z dôvodu konania konferencie sestier BJB nebude.
Májový Senior klub bude dňa 31.5.2012 (posledný štvrtok). Téma bude určené
dodatočne.

Naši jubilanti
9.4. Feketeová Silvia
27.4. Dinka František

Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť
podľa tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby
som mal bázeň pred tvojím menom.
Ž 86, 11
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Konferencia sestier BJB 27.4. – 29.4.2012 v Bernolákove

MOC MODLITBY
„Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.“ Jak 5,16b
Piatok:
14.00
18.00 – 19.30
Sobota:
9.00 – 11.45

14.00 – 16.00

19.00 – 21.00

Nedeľa:
9.00 – 11.30

Pracovné stretnutie výborov sestier BJB ČR a SR
Zahájenie konferencie, vedenie a modlitby – Judita Kolaříková
Prezentácia Matiek na modlitbách – Darina Majerová
Vedenie: Věra Černíková
Modlitby: Andrea Balážová
Pozdravy kazateľov, zástupcov BJB ČR a SR, pozdravy hostí
1. Referát – MOC MODLITBY – MODLITBA ŽENY
(Mr 5,25-34) – Jana Polohová
Odpoludnie v diskusných a modlitebných skupinkách
Vedenie a úvod k skupinkám: Helena Včeláková
Rozpis diskusných a modlitebných skupiniek:
1. Skupinka pre mladé, slobodné dievčatá zameraná na
modlitby za budúcich partnerov – Jiřina Vimpelová
2. Skupinka pre staršie slobodné sestry – Věra Černíková
3. Skupinka pre mladšie vydaté sestry – Ruth Maďarová
4. Skupinka pre staršie vydaté sestry – Jarmila Balážová
5. Skupinka pre rozvedené sestry – Ľudmila Sýkorová
6. Skupinka pre ovdovené sestry – Helena Včeláková
7. Skupinka zameraná na problémy s deťmi – Marie Horáčková
8. Skupinka zameraná na vnútorné zranenia – Judita
Kolaříková
9. Skupinka pre bratov, ktorí prídu na konferenciu – Igor
Maďar
Vedenie: Jiřina Vimpelová
Finančná zbierka
Svedectvá
Muzikál ZASĽÚBENÁ ZEM – Slavo Kráľ
Vedenie: Ruth Maďarová
Modlitebný úvod: Marie Horáčková
Zbierka
2. Referát – MODLITBA AKO NÁS JU UČÍ JEŽIŠ
Motto: ,,Vy sa teda modlite takto: Otče náš...“ Mt 6,9-13
– Darina Majerová
Záver konferencie

Zhromaždenie v nedeľu 29 apríla v našej modlitebni nebude.
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Prosím, rozsudzujme to. Verím, že je najvyšší čas zápasiť o osobný
prielom a mobilizovať jednotlivcov k ich osobnému prielomu a prebudeniu.
Len toto nás vtiahne do životného štýlu modlitby, služby a evanjelizácie. Verím,
že už by sme individuálnu vlažnosť (pasivitu) nemali zakrývať kolektívnou
horlivosťou (aktivitou). Je to výzva najmä pre nás – „pastierov Jeho ľudu“ – či
naozaj vystrojujeme kresťanov (jednotlivcov) k dielu služby (Ef 4,12) alebo
nastrojujeme kresťanom (skupinám) nové aktivity. Je to však výzva pre každého
z nás: osobne hľadať Božie kráľovstvo na prvom mieste.
Michal Kevický

PRAMENE NÁDEJE

Stretnutie židov a kresťanov 5.3.2012 v Bratislave
Obsah stretnutia, ktoré sa konalo v preplnenej sále Pállfyho paláca na
Zámockej ulici v Bratislave s medzinárodnou účasťou (Slováci, Maďari, Poliaci),
organizovaného ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem)
s podporou EÚ, by sa dal zhrnúť do troch hlavných častí:
I. Pripomenutie historických faktov a najmä špecifík holokaustu na Slovensku
II. Prezentácia diela FONTÁNA SĹZ akad. sochára Ricka Wienecke z Izraela
III. Zmierenie medzi kresťanmi a židmi
I. Fakty o holokauste v podaní prof. Mešťana, riaditeľa Židovského múzea,
nám pripomenuli najbolestnejšiu kapitolu slovenských dejín, keď bolo 72 000
slovenských Židov deportovaných zo Slovenska a zámerne a násilne
zavraždených len preto, že boli Židia. Uplynulo 70. rokov od tejto tragédie a žije
už len málo tých, ktorí ju prežili. Preto je najvyšší čas, aby sa im slovenskí
občania, kresťania, prihovorili slovami a skutkami vyjadrujúcimi ľútosť a snahu
napraviť vo vzťahoch, čo sa ešte dá.
II. FONTÁNA SĹZ je sochárske dielo vyjadrujúce dialóg medzi utrpením
holokaustu a utrpením Krista na kríži. Autorom je Kanaďan žijúci 35 rokov
v Izraeli. Ricka Wieneckeho priviedlo do Izraela uvažovanie o udalostiach
holokaustu (smrť národa), a o vzniku štátu Izrael (narodenie národa), pričom
medzi týmito udalosťami uplynuli len 3 roky! Došiel k záveru, že ak je nejaký
Boh, musí mať niečo spoločné s týmto ľudom. Rick nie je Žid, teda on, ani jeho
rodina, nemá vlastné spomienky na holokaust. Boh mu však povedal, že bude
tvoriť z Jeho spomienok. Pán Boh má spomienku na každý detail. Rick tvoril
toto dielo v negevskej púšti (v Izraeli) 7 rokov.
Dielo tvorí 3,5 m vysoká a 18 m široká stena z jeruzalemského kameňa,
rozdelená do 7 panelov. Z povrchu panelov vystupuje postava Ježiša, ktorá
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na každom paneli predstavuje jednu scénu z ukrižovania – zodpovedá vždy
jednému zo siedmych výrokov, ktoré Ježiš vypovedal pred svojím skonaním.
Panely sú oddelené stĺpmi zo stavebného kameňa. Tieto sú pamätníkom 6
miliónom Židov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Pred každým panelom stojí
bronzová postava v životnej veľkosti, ktorá znázorňuje človeka preživšieho
holokaust. Všetky postavy reagujú a korešpondujú so siedmymi výrokmi Ježiša na
kríži. Pomedzi stĺpy tečú pramienky vody, ktoré symbolizujú slzy plaču Jeremiáša
(Jer 8, 23): „Kiežby som mal hlavu plnú vody a moje oči boli prameňom sĺz,
aby som mohol oplakávať vo dne i v noci pobitých dcéry môjho ľudu.“
Voda je odvádzaná kanálmi do neďalekého nádvoria, kde zavlažuje 6 olivovníkov.
Jednotlivé výjavy možno stručne opísať takto:
1. „Otče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia.“
Ježiš na kríži má ruky otvorené, pohľad sústredený, ustanovuje zmluvu
odpustenia.
Postava holokaustu prežíva zápas a drží sa za srdce. Nakláňa sa ku
kameňom, ktoré znázorňujú tých, čo zahynuli. Dokáže odpustiť, či len poprosiť
Boha, aby odpustil? Preživší sa obáva, že ak odpustí, upadnú tí, čo zahynuli, do
zabudnutia.
2. „Dnes budeš so mnou v raji.“
S Ježišom boli ukrižovaní aj zločinci. Ľavá ruka zodpovedá rúhajúcemu sa,
pravá ruka tomu, čo prosí Ježiša, aby naňho pamätal.
Postava holokaustu má tiež ruky roztiahnuté do oboch smerov. Stotožňuje
sa s volaniami preklínajúcimi Boha, ale aj s volaniami k Bohu o rozpomenutie sa.
3. „Matka, toto je tvoj syn. Synu, toto je tvoja matka.“
Ježiš žiada svojho učeníka Jána, aby sa staral o Máriu ako o svoju vlastnú
matku.
Z Ježišovho utrpenia vzniká neprirodzený stav, keď Ježiš žiada svojho
učeníka Jána, aby sa staral o Máriu ako o svoju vlastnú matku.
Postava holokaustu má na sebe ťažkú halenu, v záhyboch ktorej sa skrýva
ženská postava. Z utrpenia holokaustu si preživší nesie neprirodzený vzťah
k miliónom ľudí, ktorí zahynuli.
4. „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“
Utrpenie ukrižovania vrcholí. Kde je Boh?
Je zdokumentované, že mnohí, ktorí vchádzali do plynových komôr,
vyslovovali slová 22. Žalmu: „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?“
Ramená preživšieho sú zapažené dozadu. Toto zvolanie posiela naprieč celými
dejinami: Kde je Boh?
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5. „Žíznim!“
Ježiš počas svojho života hovoril o sebe ako o zdroji života: „Kto príde ku
mne, nebude nikdy smädný“. Avšak teraz sám žízni. Z visiaceho tela steká
všetko smerom dolu.
Postava holokaustu je skrčená. Ruky idú na dva smery. Jedna hľadá vodu,
ktorá nasýti ducha. Druhá ruka sa takmer dotýka nôh a chápe smäd, ktorý dokáže
usmrtiť telo.
6. „Je dokonané.“
Ježišova tvár je vážna, sústredená. Dlane skrývajú hlavičky klincov. Jeho
poslanie je ukončené.
Postava holokaustu úplne stráca svoju totožnosť. Hlavným miestom identity
Židov pred vojnou bolo Poľsko, kde žili takmer tisíc rokov. Vyhubení boli počas
šiestich. Postava holokaustu si zakrýva tvár a dotýka sa slova dokonané. Druhá
ruka hľadá smer, ale nenachádza. Preživší prežíva úplnú stratu smeru aj histórie.
7. „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“
Ukrižovaním dochádza k smrti a Ježišova postava visí vo svojom najnižšom
bode. Už neostalo nič.
Postava holokaustu skolabovala pod ťarchou smrti. Medzi rokmi 1945
a 1948 sa zdalo, že preživší boli pochovaní spolu so zahynutými. Pre preživších je
príznačné, že neustále cítia nutkanie spomínať na mŕtvych, ako keby mŕtvi
hovorili živým: Do vašich rúk odovzdávame svojho ducha a našu pamiatku.
Týmto siedmym výjavom predchádza postava Ježiša vnútorne zápasiaceho
v Getsemane o to, či prijme Božiu vôľu (v ruke drží plný kalich utrpenia). Na
konci týchto výjavov sa dve postavy stretávajú a splývajú v objatí a uznaní jeden
druhého. Obe postavy sú zatienené kalichom utrpenia, ktorý je teraz prázdny.
Zach 12,10: „Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem Ducha
milosti a úpenlivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého
prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom,
a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným.“
R 1,16: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre
každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka.“
III. Následne zástupcovia kresťanských spoločenstiev a cirkví z rôznych miest
Slovenska vyjadrili svoj postoj k holokaustu a za seba aj za cirkev i predchádzajúce
generácie vyslovili prosbu o odpustenie smerom k Židom.
Andrea Balážová
Jednotlivé postoje zástupcov kresťanských spoločenstiev a cirkví uverejníme
v májovom čísle Spravodaja.
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