INFORMAČNÉ OKIENKO
Bohoslužby
3.6.

ne 9:00

Balážová, Baláž – VP

16:00

Stretnutie sestier

18:00

St. Kráľ

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

10.6.

ne 9:00

Praženica, Vyhnánek

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

17.6.

ne 9:00

Csanda, Baláž
Pivka

20.6.

str 19:00

Biblická hodina – Baláž – (Kniha Jóbova)

24.6.

ne 9:00

Praženicová, Baláž

17:00
27.6.

str 19:00

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

Nepredajné

Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.
Ef 6, 11

Číčel

13.6.

18:00

jún 2012
Verš pre zbor na rok 2012

6.6.

18:00

SPRAVODAJ

Záhradná slávnosť
Biblická hodina – Pribula – (Voľná téma)

Kazateľ služobne
7.6.

9:30

Kurz kazateľov západnej oblasti BEE, Bratislava

19.6.

10:00
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Nech sa vám srdce nestrachuje!
Ako máme rozumieť týmto slovám Pána Ježiša? Veď vieme z vlastnej
skúsenosti a potvrdzuje nám to aj Božie slovo, že napriek tomu, že sme
Božími deťmi, z času na čas prichádzajú do nášho života situácie, ktoré v
nás prirodzene vzbudzujú strach. Pán Ježiš však chce oslobodiť svojich
verných od strachu. Učeníkom, ktorí sa strachujú čo bude s nimi po Jeho
odchode, keď spomedzi nich odíde hovorí: „Nech sa vám srdce
nestrachuje, verte v Boha a verte vo mňa!“ (Jn 14,1) Tieto slová
povzbudenia však majú slúžiť na povzbudenie rovnako aj nám dnes,
uprostred našich každodenných zápasov a problémov, ktorých máme asi
každý dosť.
My často krát rozmýšľame tak, že pokoj v našom vnútri nastane vtedy,
keď sa zmenia okolnosti v ktorých žijeme. Napríklad, ak sa bojíme, pretože
nemáme prácu, myslíme si, že keď si prácu nájdeme, problém sa vyrieši. Ak
sa bojíme o zdravie myslíme si, že strach prejde, keď pôjdeme k lekárovi (tu
nehovorím o tom, že nemáme chodiť k lekárovi, rozumejte ma správne).
Zisťujeme vždy znovu, že pokoj len tak neprichádza sám od seba, lebo keď
sa jedna vec vyrieši, ktorá nás skľučovala, ihneď prídu ďalšie nové
problémy, ktoré nás trápia opakovane a takýto kolotoč sa opakuje v našom
živote dokola napriek tomu, že sme veriaci. Ako však zastaviť takýto
kolotoč negatívnych myšlienok a strachu v našom živote? Je to vôbec
možné?

Božie slovo nás povzbudzuje, že je to možné. Je to možné preto, lebo
naše životy sú v rukách živého Boha, tvorcu sveta a nie nejakého malého
bezmocného bôžika. Naše životy sú v rukách Toho, ktorý vstal z mŕtvych
a premohol zlo v každej jeho podobe, teda aj v podobe strachu.
Moji milí, aj v dobe finančnej krízy, nebezpečenstva terorizmu,
extrémizmu či iných globálnych nebezpečenstiev môžeme prežívať v srdci
pokoj, lebo naša bezpečnosť a pokoj v našom živote nie je závislý od nás,
ani od okolností okolo nás, ale je v rukách Pána Ježiša. On nám nedáva
„obyčajný pokoj“ ale svoj pokoj a Jeho pokoj nie je závislý na okolnostiach
v ktorých žijeme. On sám to povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj
vám dávam, nie ako svet dáva vám ja dávam . Nech sa vám nermúti srdce
a nestrachuje“ (Jn 14, 27). Pán Ježiš nám chce dať svoj pokoj, ktorý
prevyšuje každý rozum už teraz, nie až v tisícročnom kráľovstve. On nám
ho sľubuje tu a teraz uprostred tohto rozbúreného sveta v ktorom žijeme
dnes.
Finančná kríza, strach zo straty zamestnania, dlžoby, nemoci atď. sú
testovacie možnosti našich reakcií na danú situáciu, v ktorej sa práve
nachádzame, t.j. či budeme reagovať spôsobom prirodzeného človeka
strachom, alebo spôsobom novým, dôverou v Pána a vierou, že On má
celú našu situáciu pevne pod kontrolou.
Milý brat, sestra ak sa rozhodneš dôverovať Pánovi aj v čase keď ťa
vedie „údolím tône smrti“ môžem Ťa ubezpečiť, že zo svojho údolia smrti
vyjdeš mnohonásobne posilnený na vnútornom človeku. Práve k tomu
cieľu má slúžiť a smerovať každá skúška v živote veriaceho človeka,
Božieho dieťaťa. Preto platia slová apoštola Pavla: „Lebo vyvoleným
Božím všetky veci slúžia na dobro!“ (Rim 8, 28)
Pán Ježiš sa postará o to, aby to tvoje údolie sa nestalo pre teba
miestom porážky, ale naopak miestom posilnenia tvojej viery. Taký je náš
Boh. On nechce prehru svojich detí, ale víťazstvá a slávu svojmu menu.
Preto môžeš smelo vyznať s Pavlom, „ak Boh za nás, kto proti nám?“
Predpokladám, že odpoveď na túto otázku je pre každého z nás jasná. Tak
teda zdvihnime hlavu a pozerajme s nádejou do budúcnosti, ako tí, čo majú
vieru Božiu.
Pavel Pivka
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Záhradná slávnosť
Tohtoročná Záhradná slávnosť sa bude konať dňa
24. júna 2012 o 17.00 hod.
Téma: „Pravda, ktorá premieňa“
Text: Jn 8, 28–32 a 14, 6
Je tu pre nás príležitosť zapojiť sa do spoločného programu službou
slova, svedectvom, hudobným príspevkom, básňou.

Koncert krestanskeho dychoveho orchestra
Dňa 5. júna (utorok) o 18:00 hod. sa uskutoční koncert kresťanskeho
dychového orchestra Black–Forrest Brassband Altensteig z Nemecka
v altánku na Hviezdoslavovom námestí.
Repertoár: Gospel, balady, pop, chorály, džes, klasika.

SENIOR KLUB
Dňa 28.6.2012 (posledný štvrtok) sa uskutoční celodenný výlet na
termálne kúpalisko.

Naši jubilanti
18.6. Csanda Michal
26.6. Baláž Stanislav
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
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